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Περίληψη
Η Ανατολική Μεσόγειος παρουσιάζει, σε επίπεδο ενεργειακών εξελίξεων, εδώ και μερικές
δεκαετίες, με αποκορύφωμα την τελευταία, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η περιοχή αναδεικνύεται
σταδιακά σε σημαντικό παραγωγό και προμηθευτή ενέργειας, κυρίως φυσικού αερίου, αλλά και
πετρελαίου, ενώ παράλληλα αποτελεί και μία ενεργειακή αγορά με πολλές ιδιαιτερότητες. Η
αναζήτηση, εξόρυξη, παραγωγή και διαμετακόμιση υδρογονανθράκων, με όλες τις διαδικασίες που
αυτές απαιτούν, πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τις σχέσεις των κρατών της Ανατολικής
Μεσογείου, μεταξύ τους, αλλά και με τα υπόλοιπα κράτη του διεθνούς συστήματος.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο μέσα από την παρουσίαση και αξιολόγηση,
κατά τις αρχές του Ρεαλισμού, των εξελίξεων του ενεργειακού τομέα της Ανατολικής Μεσογείου
να απαντήσει σε ορισμένα βασικά ερωτήματα, όπως τα ακόλουθα:
Μπορούν τα ζητήματα της ενέργειας να αποτελέσουν από μόνα τους μέσο άσκησης πίεσης
για την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων σε αμφισβητούμενες περιοχές;
Μπορεί η ενέργεια να χρησιμοποιηθεί από «μικρότερα» κράτη του διεθνούς συστήματος ως
παράγοντας δημιουργίας ανασφάλειας – με όρους ρεαλισμού – σε ισχυρότερα κράτη;
Αποτελεί η ενέργεια από μόνη της ικανό παράγοντα ισχύος ώστε να επαναπροσδιορίσει ένα
κράτος το εθνικό του συμφέρον;
Ποιες μεταβολές σημειώνονται στην ισορροπία ισχύος σε παγκόσμιο και περιφερειακό
επίπεδο εξαιτίας των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου;
Η απάντηση σε αυτά και σε μία σειρά άλλων ερωτημάτων πρόκειται να αποτελέσουν μία
κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη και νηφάλια θεώρηση του ζητήματος, η οποία θα συμβάλλει στην
αξιολόγηση της σημασίας του για το παρόν και το μέλλον του ενεργειακού τομέα της Ανατολικής
Μεσογείου.
Λέξεις-Κλειδιά: Ρεαλισμός, φυσικό αέριο, νέες ανακαλύψεις, ενεργειακή ασφάλεια, ισχύς,
ισορροπία ισχύος.

Abstract
Eastern Mediterranean has been a region of great interest in the field of energy development
for some decades, peaking during the last one. The area, over time, has shown to be an important
producer and supplier of energy, mainly natural gas and of oil; while it is also an energy market
with many special features. The exploration, extraction, production and transportation of
hydrocarbons, including all the necessary procedures, will significantly influence the relations
among the countries of Eastern Mediterranean and the rest of the states of the international system.
This thesis aims at presenting and evaluating, according to the principals of Realism, the
developments in Eastern Mediterranean energy sector and to answer to some basic questions such
as the following:
Do energy matters provide a means of pressure for the setting of maritime borders in
disputed areas?
Can energy matters be used by “smaller” states of the international system as a means to
create uncertainty to powerful states, according to Realism principles?
Does energy alone, provide a strong factor according to which a state could redefine its
national interest?
What changes to the power balance at international and regional level are there, due to the
developments at the energy sector of Eastern Mediterranean?
The answers to the above and to a number of other questions will consist, where possible, a
complete and sober consideration of the matter, which will contribute to the evaluation of the
importance of Eastern Mediterranean energy sector both in the present and the future.

Key-Words: Realism, natural gas, new discoveries, energy safety, power balance.
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1. Εισαγωγή
Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων και μάλιστα υπό το πρίσμα του ρεαλισμού, οι φυσικοί
πόροι συνιστούν έναν από τους συντελεστές ισχύος για τα κράτη του σύγχρονου διεθνούς
συστήματος.1 Ως τέτοιοι αποτέλεσαν συχνά καταλύτες για τα διεθνή τεκταινόμενα, όπως η
αποικιοκρατία, η σύναψη συμμαχιών και η πρόκληση συγκρούσεων.
Τί ακριβώς, όμως, εννοούμε με τον όρο «φυσικοί πόροι»; Σύμφωνα με έναν απλό και
εκλαϊκευμένο ορισμό, «φυσικοί πόροι είναι οτιδήποτε παράγεται από τη φύση και ο άνθρωπος
μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να παράγει ενέργεια».2 Η σημασία τους δε στις διεθνείς σχέσεις
εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ποσότητα τους και ο δεύτερος η
προσβασιμότητα σε αυτούς.3 Αξίζει να σημειωθεί πως η σημασία τους είναι πάντοτε αντιστρόφως
ανάλογη των δύο αυτών παραγόντων.
Για το λόγο αυτό, εξέχουσα θέση μεταξύ των φυσικών πόρων – νερό, ξυλεία, άνθρακας
κλπ. – έχουν οι υδρογονάνθρακες. Οι υδρογονάνθρακες είναι μία μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
και οι διαδικασίες της αναζήτησης και της παραγωγής τους, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για
υπεράκτια κοιτάσματα, είναι εγχειρήματα με απρόβλεπτα και αμφισβητήσιμα αποτελέσματα.4
Στις μέρες μας παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και της
αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η μείωση τους σε παγκόσμιο επίπεδο και η
ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας, που την ωθούν σε ολοένα και
μεγαλύτερη κατανάλωση υδρογονανθράκων και των προϊόντων τους, προσθέτουν ένα ακόμη
σημαντικό πρόβλημα προς επίλυση στην ατζέντα των διεθνών σχέσεων.
Ανακούφιση σε αυτήν την αγωνία φαίνεται να δίνουν οι εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, από τα τέλη, κυρίως της δεκαετίας του ’90 και μέχρι σήμερα,
υδρογραφικές και σεισμικές έρευνες επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των γεωλογικών μελετών

1
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Κωνσταντινίδης, Μ. (09/2005). Πετρέλαιο: ένα όπλο κυριαρχίας. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – The Economist / Ειδικές
Εκδόσεις. Τεύχος 20, σελ. 38.
4

Toyin, F. Gennova, A. (2008). Η διεθνής πολιτική του πετρελαίου. Αθήνα: Παπαζήσης. σελ. 29.
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υδρογονανθράκων και την εκμετάλλευση ορισμένων από αυτά.5
Οι κυριότερες ανακαλύψεις έγιναν στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα
στην Κύπρο και το Δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, ενώ η Λεκάνη του Νείλου, που τοποθετείται
στα Νότια της Κύπρου και εκτείνεται μέχρι τις βόρειες ακτές της Αιγύπτου, φιλοξενεί ήδη
εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Πολλά υποσχόμενες είναι και η Λεκάνη του Ηροδότου που
οριοθετείται

βορειοδυτικά

της

ελικοειδούς

καμπύλωσης

της

Μεσογειακής

Ράχης

και

νοτιοανατολικά του Κώνου του Δέλτα του Νείλου και η Λεκάνη του Πισσουρίου στα νοτιοδυτικά
της Κύπρου.6
Αναδύεται, λοιπόν, σταθερά μία εναλλακτική αγορά υδρογονανθράκων, η οποία, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις, φαίνεται ικανή να ανταγωνιστεί τις ήδη υπάρχουσες, όπως αυτήν της Ρωσίας, της
Νορβηγίας και κατά τους πιο αισιόδοξους ακόμα ίσως και αυτήν του Περσικού Κόλπου.7
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αναδείξει, όχι μόνο πλεονεκτήματα, αλλά και βαθιά,
χρονίζοντα προβλήματα, τόσο στο εσωτερικό των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και στο
περιφερειακό επίπεδο, καθώς χαρακτηριστικά των κρατών αυτών είναι το αποικιακό παρελθόν
ορισμένων από αυτά (π.χ. ο Λίβανος, μία πρώην γαλλική αποικία), η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη,
η πολιτική αστάθεια που σε συνδυασμό με την ανεπαρκή κυβερνητική ηγεσία παίρνει ορισμένες
φορές τη μορφή στρατιωτικής δικτατορίας (π.χ. Αίγυπτος-καθεστώς Μουμπάρακ), τα κοινωνικά
προβλήματα και οι συγκρούσεις στο εσωτερικό τους (π.χ. στη Συρία, η διαμάχη ΑλουιοτώνΣουνιτών)8, που χρόνια θρέφουν υποβόσκουσες εντάσεις.
Μέσα, λοιπόν, σε ένα τέτοιο κλίμα ρευστότητας και ανασφάλειας, ο ενεργειακός τομέας της
Ανατολικής Μεσογείου καλείται να αντιμετωπίσει επιτυχώς τρεις βασικές προκλήσεις. Η πρώτη
είναι η διασφάλιση πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο σε αυτήν τη νέα, μεγάλη αγορά
υδρογονανθράκων.9 Στην πρόκληση αυτή μπορεί να ανταποκριθεί ενισχύοντας τις επενδύσεις στην
έρευνα, την εκμετάλλευση και τις εξαγωγές των υδρογονανθράκων. Ωστόσο, η δημιουργία
5

Συμέου, Β. (01/11/2011). Δυνατότητα ανάπτυξης πεδίων υδρογονανθράκων στα νότια παράλια της Κύπρου.
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας. Ανάκτηση από: Νημερτής- το ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου
Πατρών: <http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/4308/1/symeou%20vasilis.pdf>, την 17/11/2012.
Natali, D. (17/07/2012). The East Mediterranean Basin: A New Energy Corridor? Ανάκτηση από: Institute for National
Strategic Studies: <http://www.ndu.edu/inss/docuploaded/East%20Med%20Report-%20Nathali.pdf>, την: 08/11/2012.
6

Συμέου, Β. (01/11/2011). […] σελ. 48, 52, 63, 83.
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Samaras, H. A. (04/2012). Southern Mediterranean Hydrocarbons. A new Energy Corridor. Ανάκτηση από: Pytheas:
<http://www.pytheas.net/docs/20120410Southeastern%20Mediterranean%20Hydrocarbons.pdf,>, την: 06/12/2012.
8
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Toyin, F. Gennova, A. (2008). […] σελ. 71.

Kassinis, S. (21/11/2008). Cyprus & the Greater Southeastern Mediterranean Basin. Energy Security & the
Geopolitics of Energy. Daedalus Institute of Geopolitics. Nicosia, Cyprus. σελ. 4.

προϋποθέσεων για κάτι τέτοιο, πέρα από το υψηλό κόστος των απαραίτητων τεχνικών και
τεχνολογικών υποδομών, απαιτεί και την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων περιφερειακής
ασφάλειας. Η δεύτερη πρόκληση συνίσταται στην εξασφάλιση άμεσης ανταπόκρισης στην ταχέως
αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας.10 Βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η
σύναψη και εφαρμογή διακρατικών συμφωνιών με σαφείς όρους όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα
των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, τα δικαιώματα τους επί των φυσικών πόρων που
βρίσκονται εντός αυτών και τους τρόπους που μπορούν να τα ασκήσουν. Στόχος, η αναζήτηση και
η αξιοποίηση των κοιτασμάτων της περιοχής να πραγματοποιούνται απρόσκοπτες από διακρατικές
διαφορές οι οποίες κλονίζουν την περιφερειακή ασφάλεια καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο
ένα ακατάλληλο πεδίο επενδύσεων. Κάτι τέτοιο βέβαια, απαιτεί πολιτική βούληση και συνεργασία
μεταξύ των κρατών αυτών. Τέλος, η επιτυχία των δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα της
Ανατολικής Μεσογείου θα κριθεί από το κόστος που θα έχουν αυτές για το περιβάλλον, το οποίο
θα πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό.11
Η επιτυχής αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τα αποθέματα
υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο να συμβάλλουν στην παγκόσμια και
περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική
σταθερότητα της περιοχής.
Όλα όσα αναφέρθηκαν ως τώρα καθιστούν τη μελέτη όσον αφορά την ενέργεια και μάλιστα
τους υδρογονάνθρακες ως παράγοντα διαμόρφωσης διακρατικών σχέσεων στην Ανατολική
Μεσόγειο επίκαιρη και ταυτόχρονα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

2. Δομή Διπλωματικής Εργασίας
Η παρούσα εργασία, η οποία πραγματεύεται το ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια ως
παράγοντας διαμόρφωσης διακρατικών σχέσεων και συγκεκριμένα για τις χώρες της Κύπρου, του
Ισραήλ και της Αιγύπτου, διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος σε τρεις ξεχωριστές
ενότητες εξετάζονται οι περιπτώσεις των τριών αυτών χωρών, δεδομένου ότι σε αυτές
σημειώνονται οι σημαντικότερες εξελίξεις του ενεργειακού τομέα της Ανατολικής Μεσογείου,
λόγω των σημαντικών υπεράκτιων κοιτασμάτων τους. Ιδιαίτερα μελετώνται τα ζητήματα
οριοθέτησης των θαλασσίων συνόρων των κρατών αυτών, τα θέματα που προκύπτουν κατά τις
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διαδικασίες έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της ευρύτερης
περιοχής και το πώς τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Επιπλέον, ξεχωριστή
αναφορά γίνεται στις ενεργειακές υποδομές και δη στους δυνητικούς αγωγούς φυσικού αερίου και
πετρελαίου, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις χώρες αυτές,
κυρίως, προς την Ευρώπη, καθώς και στα πιθανότερα σενάρια δημιουργίας εργοστασίων
υγροποίησης φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Το δεύτερο μέρος αφορά το πώς η ανακάλυψη και η αξιοποίηση των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου επιδρά στην ασφάλεια της περιοχής εστιάζοντας
στις αντιδράσεις της Τουρκίας, της Ελλάδας, του Λιβάνου, της Συρίας και της Παλαιστίνης.
Η εργασία κλείνει με συμπεράσματα που προκύπτουν όσον αφορά το υπό εξέταση ζήτημα.
Όσον αφορά τη μεθοδολογία, ως εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε ο ρεαλισμός. Η
επιλογή αυτή σε σχέση με άλλα ρεύματα σκέψης των διεθνών σχέσεων έγινε διότι το θεωρητικό
αυτό μοντέλο ακολουθεί μεθόδους επαγωγικές, με αφετηρία τα πραγματικά γεγονότα, από την
ανάλυση των οποίων μπορούμε να φτάσουμε στη θεωρία.12 Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση,
πρόκειται να εξεταστούν τα τεκταινόμενα στον ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε
μέσα από αυτήν την εξέταση να αναδειχθεί η εφαρμογή των βασικών αρχών του ρεαλισμού σε
αυτά.

3. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σαφές μεθοδολογικό πλαίσιο, μελετήθηκαν
ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα των κυριότερων εκπροσώπων του ρεαλισμού και
συγκεκριμένα τα: «Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace», Morgenthau H.
(1948), «The Twenty Years’ Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International
Relations», Carr E. H. (1939), «War and Change in World Politics», Gilpin R. (1981), «Theory of
International Politics», Waltz K. N. (1979) και «The Tragedy of Great Power Politics», Mersheimer
J. J. (2001).
Ανεξάρτητα από το ρεύμα του ρεαλισμού που υποστηρίζει ο καθένας από τους παραπάνω
συγγραφείς – κλασσικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός – συμφωνούν όλοι σε ορισμένες βασικές αρχές
που διέπουν το διεθνές σύστημα. Κατ’ αρχήν, θεωρούν ότι το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, με την
έννοια ότι απουσιάζει μία κεντρική, ρυθμιστική αρχή η οποία να υπερέχει των επιμέρους μονάδων
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του και να το ορίζει.13 Παρόλαυτα κατά τον Mersheimer, η αναρχία αυτή δεν συνεπάγεται και
αταξία ή χάος.14 Στο διεθνές σύστημα κυριαρχεί, επίσης και ο ανταγωνισμός.15 Οι επί μέρους
μονάδες του είναι τα κράτη, αν και ο Gilpin, προσθέτει και τα διακρατικά ή διεθνικά μορφώματα.16
Τα κράτη δρουν πάντοτε ορθολογικά και επιδιώκουν την εξυπηρέτηση του εθνικού τους
συμφέροντος17, το οποίο κατά τον Waltz, προσδιορίζεται από την επιβίωση, τη διατήρηση της
εδαφικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ανεξαρτησίας/αυτονομίας τους.18 Λαμβάνοντας,
μάλιστα, υπόψη τα χαρακτηριστικά του διεθνούς συστήματος που αναφέρθηκαν παραπάνω,
μεριμνούν για την ασφάλεια τους.
Κατά τον Waltz, η ασφάλεια αποτελεί τον υπέρτατο σκοπό των κρατών και τη βασική
προϋπόθεση για την επιδίωξη ισχύος ∙ μεταφράζεται δε ως προσπάθεια διατήρησης του status quo
(αμυντικός ρεαλισμός) του διεθνούς συστήματος.19 Η ισχύς, ωστόσο, κατά τον ίδιο, αποτελεί ένα
μέσο άσκησης πολιτικής και ως τέτοιο είναι πιθανό να μην εξυπηρετεί την ασφάλεια.20 Στο σημείο
αυτό έγκειται και η διαφορά του με τον Mersheimer, ο οποίος θεωρεί ότι η ισχύς και η
μεγιστοποίηση της είναι ο πρώτιστος σκοπός των κρατών τον οποίο επιδιώκουν να ικανοποιήσουν
αλλάζοντας το υφιστάμενο status quo (επιθετικός ρεαλισμός).21 Σε σχέση με την ιεράρχηση των
σκοπών των κρατών διαφοροποιείται σημαντικά από τους δύο παραπάνω θεωρητικούς ο Gilpin. O
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Gilpin συμμερίζεται, αρχικά, την άποψη ότι πρώτος και κυρίαρχος στόχος των κρατών είναι η
εθνική ασφάλεια και η ισχύς.22 Ακολούθως, συμπληρώνει ότι ένας άλλος στόχος των κρατών είναι
η αύξηση της επιρροής τους επί των άλλων κρατών καθώς επίσης και ο έλεγχος και η επιρροή στην
παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ αυτών σημαντικότερος αναδεικνύεται αυτός που κάθε φορά το
κράτος θεωρεί ζωτικό του συμφέρον και για το οποίο είναι έτοιμο να εμπλακεί σε πόλεμο.23
Μικρές, αλλά άξιες αναφοράς για την έρευνα που ακολουθεί είναι οι διαφορές των
θεωρητικών του ρεαλισμού όσον αφορά τον ορισμό της ισχύος. Όλοι συμφωνούν ότι στον ορισμό
της έννοιας αυτής περιλαμβάνεται η στρατιωτική δύναμη που διαθέτει ένα κράτος, ωστόσο, ο
Mersheimer και ο Carr δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν, γράφοντας ο μεν πρώτος ότι, «η
πραγματική ισχύς ενός κράτους συνίσταται κυρίως στο στρατό ξηράς και στις αεροπορικές και
ναυτικές δυνάμεις που το στηρίζουν άμεσα»24 και ο δεύτερος ότι «η στρατιωτική ισχύς όντας
βασικό στοιχείο της ζωής του κράτους καθίσταται όχι μόνο όργανο, αλλά και αυτοσκοπός»25, ενώ ο
Waltz την αντιλαμβάνεται, κυρίως, ως έλεγχο επί των πόρων.26Στην παρούσα εργασία δίδεται
έμφαση στον ορισμό του Waltz.
Η κατανομή της ισχύος εντός του διεθνούς συστήματος αποτελεί βασικό παράγοντα
διαμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ των μονάδων του, δηλαδή των κρατών, τα οποία εξαιτίας της
μπορούν να οδηγηθούν είτε σε συγκρούσεις, είτε στην ειρήνη και τη σύναψη συμμαχιών27, όπως θα
αποδειχτεί και στη συνέχεια. Η σύναψη συμμαχιών, ωστόσο, είναι δύσκολη εξαιτίας της δομής του
συστήματος, το οποίο γεννά ανασφάλεια στα κράτη που εκφράζεται με την επιφυλακτικότητα τους
όσον αφορά τη διανομή των κερδών που προκύπτουν από τις μεταξύ τους συνεργασίες και με το
φόβο τους για το ενδεχόμενο εξαπάτησης.28
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι φυσικοί πόροι αποτελούν παράγοντα ισχύος των μονάδων του
διεθνούς συστήματος. Ως εκ τούτου ο έλεγχος επ’ αυτών και ο αγώνας για να τον αποκτήσουν ή να
τον διατηρήσουν επηρεάζουν το αίσθημα ασφάλειας των κρατών ενδυναμώνοντας ή
αποδυναμώνοντας το και γεννώντας ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η πολιτική της ενέργειας που
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ακολουθούν τα κράτη και δη το κομμάτι εκείνο που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί μία
ιδιαίτερα σημαντική πτυχή των διεθνών σχέσεων. Σύμφωνα με έναν ορισμό της έννοιας: «η
πολιτική της ενέργειας πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στην ενέργεια και τις διεθνείς σχέσεις.
Επικεντρώνεται δε στην πολιτική του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς περισσότερο από
κάθε άλλη πηγή ενέργειας η παραγωγή, μεταφορά και διάθεση τους περιπλέκουν τις διεθνείς
σχέσεις».29
Η βιβλιογραφία σχετικά με την πολιτική της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια είναι
πλούσια. Από τη μελέτη των πηγών που συλλέχτηκαν προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία
συνέβαλαν, ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακόμα ακρίβεια το θεωρητικό πλαίσιο της
εργασίας.
Η διαχείριση και η χρήση της ενέργειας, λοιπόν, επηρεάζει τη δομή του ίδιου του διεθνούς
συστήματος. Η χρήση των υδρογονανθράκων, συγκεκριμένα, δημιουργεί ένα στοιχείο
αλληλεξάρτησης στο διεθνές σύστημα. Δεδομένου ότι οι υδρογονάνθρακες αποτελούν παγκόσμιο
αγαθό, η ζήτηση κάθε χώρας επηρεάζει την τιμή και τη διαθεσιμότητα τους για όλους τους
καταναλωτές. Βασική διαφορά που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πολιτική της ενέργειας είναι ότι
το πετρέλαιο είναι ανταλλάξιμο προϊόν, ενώ το φυσικό αέριο όχι.30
Η πολιτική της ενέργειας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εξωτερικής και διεθνούς
πολιτικής των κρατών. Ο βασικός τομέας της πολιτικής της ενέργειας, ο οποίος αφορά άμεσα την
παρούσα εργασία, είναι η ενεργειακή ασφάλεια.31
Ο αγώνας για ενεργειακή ασφάλεια εκφράζεται καταρχήν με την πολιτική της
εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και με την αναζήτηση νέων αποθεμάτων, στην οποία επιδίδονται οι
χώρες.
Όσον αφορά την πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας, μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται
για την εξοικονόμηση των πεπερασμένων πηγών ενέργειας, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, ώστε
να εξασφαλιστούν καύσιμα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσω της σχεδίασης, κατασκευής
και λειτουργίας κατάλληλων υποδομών για έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, αποθήκευση
υδρογονανθράκων και των προϊόντων τους, να αυξηθεί η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, να
μειωθούν οι εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Η πολιτική της
εξοικονόμησης ενέργειας συγκρούεται με τα συμφέροντα των ισχυρών βιομηχανιών –
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πετρελαιοπαραγωγής, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τους
παραγωγούς άνθρακα κλπ., οι οποίοι επιθυμούν να πουλήσουν περισσότερες μονάδες ενέργειας.32
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία παρουσιάζει, κυρίως, η πολιτική της
ενέργειας που ακολουθείται από τις χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης υδρογονανθράκων.
Όπως αναφέρουν οι Toyin, F. et al., οι χώρες αυτές «πρέπει να εμπλακούν ενεργά στην παγκόσμια
πολιτική για να προστατεύσουν την παραγωγή τους, να διατηρήσουν την πρόσβαση τους στις
αγορές και να έχουν λόγο σε θέματα τιμολόγησης».33 Όσον αφορά τις χώρες παραγωγής
υδρογονανθράκων, βασική επιδίωξη της ενεργειακής τους πολιτικής είναι η δημιουργία
περιφερειακών και διεθνών συμμαχιών, τις οποίες επιτυγχάνουν με την παροχή οικονομικής
βοήθειας σε άλλα κράτη, τη στρατιωτική ισχύ και τους αγωγούς μεταφοράς των υδρογονανθράκων
που διέρχονται από πολλές χώρες. Ακόμα, χρησιμοποιούν τους υδρογονάνθρακες για να στηρίξουν
την οικονομία τους, αλλά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ή/και για την πρόκληση πολιτικής
αλλαγής μέσω ενός εμπάργκο, για παράδειγμα, ή της διακοπής μίας συμφωνίας εξαγωγών
υδρογονανθράκων.34
Ένας μύθος αναφορικά με τις χώρες παραγωγής υδρογονανθράκων ο οποίος καταρρίπτεται
παρακολουθώντας την ενεργειακή τους πολιτική είναι η ενεργειακή τους αυτάρκεια. Αν και η
παραγωγή πετρελαίου ή / και φυσικού αερίου των χωρών αυτών μπορεί να αγγίζει μεγάλα επίπεδα
ημερησίως αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι χώρες αυτές είναι και ενεργειακά αυτάρκεις. Τέσσερεις
είναι, κυρίως, οι λόγοι – ο καθένας ξεχωριστά ή/και σε συνδυασμό - για τους οποίους οι χώρες
παραγωγοί πολύ συχνά δεν επιτυγχάνουν το στόχο αυτό: α) αυτοί που καθορίζουν ποιες πηγές
πρόκειται να καλύψουν περεταίρω την εγχώρια αγορά τους, β) η κακή ρύθμιση, γ) το γεγονός ότι
δεν διατηρούν αρκετά αποθέματα και αναγκάζονται να εισάγουν υδρογονάνθρακες και δ) ο στόχος
άμεσης εξαγωγής όσο το δυνατόν περισσότερης ποσότητας υδρογονανθράκων από την παραγόμενη
με αποτέλεσμα να μην κρατούν αρκετή ποσότητα για τους πολίτες τους.35
Σημαντικό μέρος της πολιτικής της ενέργειας είναι και οι υποδομές εξόρυξης,
επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς υδρογονανθράκων. Ιδιαίτερα, η κατασκευή αγωγών
μεταφοράς υδρογονανθράκων αποτέλεσε μέσο ικανοποίησης εθνικών συμφερόντων και
περιφερειακής συνεργασίας των χωρών παραγωγής υδρογονανθράκων.36
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Στο διεθνές επίπεδο οι υδρογονάνθρακες κι η πολιτική που αναπτύσσεται γύρω από αυτούς
εκτός από πλεονεκτήματα επιφέρει συχνά και δυσάρεστες συνέπειες, όπως είναι οι συγκρούσεις
που προκύπτουν εξαιτίας εκατέρωθεν διεκδικήσεων υπεράκτιων, κυρίως, κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων. Αυτό συμβαίνει, διότι ο καθορισμός των θαλασσίων συνόρων είναι
δυσκολότερος δεδομένου ότι δεν αναγνωρίζουν όλα τα κράτη κοινούς παράγοντες σύμφωνα με
τους οποίους αυτά ορίζονται και συνήθως πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι κατά την έρευνα σχετικά με το θέμα προέκυψαν στοιχεία που
άπτονται του Διεθνούς Δικαίου, εξετάστηκε ο ρόλος που αυτό διαδραματίζει εντός του πλαισίου
της ρεαλιστικής θεωρίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και αυτό επικουρικά ως θεωρητικό
εργαλείο για τη μελέτη του θέματος.
Από τη σχετική βιβλιογραφία προέκυψε ότι, οι θεωρητικοί του ρεαλισμού πιστεύουν ότι
εφόσον δεν υπάρχει μία ανώτατη αρχή που να το επιβάλει, όπως στην περίπτωση του Εσωτερικού
Δικαίου η δικαστική εξουσία, αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο επικουρικά.37 Παρόλαυτα, στην
παρούσα εργασία, η αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα στη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Μοντέγκο Μπέη, 1982), αν και αντιφατική με τις αρχές του
ρεαλισμού, ήταν αναπόφευκτη καθώς τα περισσότερα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, με
αφορμή τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, έχουν προχωρήσει στην οριοθέτηση Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (στο εξής ΑΟΖ) ή έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Κατά την αναζήτηση βιβλιογραφίας εντοπίστηκε πληθώρα κειμένων αναφορικά με τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και δη σχετικά με την ΑΟΖ.
Ορισμένα από αυτά είναι τα: «Governance of the Mediterranean Sea. Outlook for a Legal Regime»,
Claudine Chevalier (2005), “The Law of The Sea Convention and Shipping», Bernhard J. Abraham
(1986), “The exclusive economic zone: some perspectives», Gunnar Kullenberg (1999),
«Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone», Mark J. Valencia και
Kazumine Akimoto (2006), «The right to pursuit from the exclusive economic zone» N.D.
Koroleva (1990).
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Μέχρι πρόσφατα, τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου δεν είχαν προβεί, ούτε είχαν
επιδιώξει τη διακήρυξη ΑΟΖ στη στενή αυτή θάλασσα, αναλογιζόμενα το μακρύ κατάλογο
προβλημάτων που θα έπρεπε να επιλυθούν πριν, αλλά και μετά από αυτό.38
Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών και οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα αποθέματα
υδρογονανθράκων στην περιοχή αυτή, ανέδειξαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η ΑΟΖ ως ένα
μέσο για την αύξηση και την αναδιανομή της ισχύος μεταξύ των κρατών της Ανατολικής
Μεσογείου. Με την οριοθέτησης της ΑΟΖ τα αποθέματα αυτά τίθενται υπό την εθνική δικαιοδοσία
εκάστου των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου39, ενδυναμώνοντας τον παράγοντα της ισχύος που
καλείται “φυσικός πλούτος” ο οποίος περιλαμβάνει και τους φυσικούς πόρους, όπως οι
υδρογονάνθρακες.
Αφού προσδιορίστηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η εργασία,
ακολούθησε συλλογή των πληροφοριών σχετικά με το θέμα. Η αξιολόγηση τους σε σχέση με την
αξιοπιστία τους έγινε σύμφωνα με δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο ήταν οι πηγές από τις οποίες
αντλήθηκαν και το δεύτερο το κατά πόσο είναι επικαιροποιημένες.
Οι πληροφορίες, λοιπόν, αντλήθηκαν, κυρίως, από επίσημες σελίδες υπουργείων των
κρατών που εμπλέκονται σε διαδικασίες έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως αυτή του Υπουργείου
Πετρελαίου της Αιγύπτου, σχετικών οργανισμών, όπως για παράδειγμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Ενέργειας και εταιριών που έχουν αναλάβει την αναζήτηση και την παραγωγή υδρογονανθράκων
στην περιοχή, όπως η Noble Energy και η BP. Η μελέτη επιστημονικών άρθρων που εντοπίστηκαν
σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και διατριβών σχετικών με το θέμα προσέθεσαν αξιόλογα
στοιχεία και έδωσαν έναυσμα για περεταίρω έρευνα.
Παρότι στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο των κρατών που αναφέρονται στην εργασία, το
ζήτημα της ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου και η επίδραση του στις σχέσεις μεταξύ ων
κρατών της περιοχής αναδεικνύεται πολύ συχνά, τα πολυάριθμα άρθρα που εντοπίστηκαν
χρησιμοποιήθηκαν σε περιορισμένη έκταση ως πηγές διότι ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί η
αξιοπιστία τους. Δεδομένου ότι απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, οι πληροφορίες που παρέχουν
είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, απλουστευμένες και εκλαϊκευμένες, και μερικές από αυτές
αναφέρονται ήδη στα άρθρα που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές
ιστοσελίδες αναγνωρισμένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
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Αφού συλλέχθηκαν οι πληροφορίες, ομαδοποιήθηκαν με κριτήριο το περιεχόμενο τους.
Έτσι, προέκυψε, κατ’ αρχήν, μία ευρεία κατηγορία που αφορά τις γενικότερες εξελίξεις στον
ενεργειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου, εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα και την
ποιότητα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της περιοχής και άλλα γεωλογικά και γεωγραφικά
στοιχεία. Στις κατηγορίες που σχηματίστηκαν ακολούθως, περιέχονται πληροφορίες για κάθε μία
από τις χώρες που εξετάζονται στην εργασία, χωριστά. Η τελευταία κατηγορία αφορά τη
διαμόρφωση των σχέσεων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς αυτές επηρεάζονται από
τα ενεργειακά τεκταινόμενα.
Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία οι αποκλίσεις μεταξύ των γεωγραφικών και γεωλογικών
στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν, καθώς και αυτών που σχετίζονται με τα ποσοτικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κοιτασμάτων είναι ελάχιστες. Στις κατηγορίες που αφορούν την κάθε
χώρα μεμονωμένα το περιεχόμενο των πληροφοριών εξαρτάται από την πηγή που τις παρέχει. Στην
περίπτωση της Κύπρου για παράδειγμα, στα κείμενα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού που εξετάστηκαν υπερτονίζονται τα πλεονεκτήματα των νέων ανακαλύψεων στον
τομέα τον υδρογονανθράκων εντός των θαλασσίων συνόρων της ΑΟΖ της χώρας, ενώ μία
επιστημονική διατριβή μπορεί να παρουσιάζει επιπλέον και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν.
Τέλος, στην κατηγορία της διαμόρφωσης των διακρατικών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι
διαφορές έγκεινται στο γεγονός ότι ορισμένοι αναλυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στην περιοχή ως
σταθεροποιητικό παράγοντα, ο οποίος θα ευνοήσει την πολιτική και οικονομική εξέλιξη των
κρατών, ενώ άλλοι τις θεωρούν αφορμή συγκρούσεων.
Στην έρευνα που ακολουθεί, αξιοποιήθηκε το σύνολο των πληροφοριών προκειμένου να
πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα εμπεριστατωμένη μελέτη του ζητήματος, το
οποίο όπως φαίνεται απασχολεί και θα απασχολήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον την
επικαιρότητα των διεθνών σχέσεων.

Η θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί πεδίο ερευνών πετρελαϊκών
εταιρειών για την ανεύρεση υδρογονανθράκων εδώ και πολλές δεκαετίες.40 Ωστόσο, είναι, κυρίως,
οι τελευταίες ανακαλύψεις υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου που ενθαρρύνουν ακόμα
περισσότερο τα κράτη της Ανατολικής Μεσόγειο, ορισμένα από τα οποία, όπως ο Λίβανος, η
Συρία, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, έδιναν έως τώρα έμφαση στις χερσαίες έρευνες
υδρογονανθράκων41, να στρέψουν, σχεδόν εξολοκλήρου το ενδιαφέρον τους και να επενδύσουν
οικονομικά και πολιτικά στις υπεράκτιες έρευνες.
Τα νέα δεδομένα αναδεικνύουν το ρόλο του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, ο
οποίος ως τώρα ήταν περιορισμένος. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, μέχρι
πρόσφατα η Συρία μόνο διέθετε μία άξια αναφοράς παραγωγή φυσικού αερίου, ενώ οι εισαγωγές
της, καθώς επίσης και αυτές του Λιβάνου και του Ισραήλ αφορούσαν αμελητέες ποσότητες. Αξίζει,
ακόμα, να σημειωθεί ότι το φυσικό αέριο δεν περιλαμβανόταν καθόλου στο ενεργειακό μείγμα της
Κύπρου.
Πίνακας 1: Παραγωγή, Κατανάλωση και Εμπόριο Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο (εκατομμύρια
κυβικά μέτρα, 2010) 42

Διατιθέμενη
παραγωγή

Εξαγωγές

Εισαγωγές

Κατανάλωση

Κύπρος

0

0

0

0

Ισραήλ

1,55

0

2,1

3,65

Λίβανος

0

0

0,15

0,15

Συρία

8,94

0

0,70

9,63

Το άφθονο και εύκολα προσβάσιμο φυσικό αέριο πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
ηλεκτροπαραγωγής και των μεταφορών των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. Θα
χρησιμοποιηθεί, επίσης, από τα νοικοκυριά για θέρμανση, ψύξη και άλλες οικιακές χρήσεις.
Μπορεί, ακόμα, να αποτελέσει πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπασμάτων, καθώς επίσης και για
την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο είναι «κύρια πρώτη ύλη για τη χημική βιομηχανία, σημαντικό
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αγαθό για τα διυλιστήρια πετρελαίου και πηγή καυσίμων στα οχήματα υδρογόνου».43 Με αυτόν τον
τρόπο το φυσικό αέριο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών της
Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η χρήση του διαφοροποιεί τις ενεργειακές πηγές τους,
αποδεσμεύοντας τες σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και τις διακυμάνσεις της τιμής
του στις διεθνείς αγορές. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η δυνατότητα να καταστεί η Ανατολική
Μεσόγειος, ουσιαστικός ενεργειακός τροφοδότης της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής των
οποίων αποτελεί σταυροδρόμι, αλλά και της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.44
Τα παραπάνω ερμηνεύονται με όρους ρεαλισμού ως αύξηση της ισχύος των κρατών της
Ανατολικής Μεσογείου, ως παραγωγών, αλλά και ως διαμετακομιστικών χωρών, και ταυτόχρονα
ως μείωση της αλληλεξάρτησης εντός του περιφερειακού αυτού συστήματος, καθώς και του
διεθνούς μέσω της επίτευξης, στο μέτρο του δυνατού ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας.
Ταυτόχρονα, συνεπάγονται και τη διατάραξη της ισορροπίας ισχύος και ως εκ τούτου και την
αναδιανομή της στην περιοχή και όχι μόνο. Το φυσικό αέριο συγκεκριμένα και οι
υδρογονάνθρακές γενικότερα αφορούν πολλούς από τους δρώντες του διεθνούς συστήματος με
πρώτους το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Συρία, το Λίβανο, την Τουρκία, την Ελλάδα, αλλά
όπως θα αποδειχτεί και στη συνέχεια και τη Ρωσία, την Κίνα και τις ΗΠΑ.45
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4. Κύπρος
Η Κύπρος αποτελεί έως τώρα μία χώρα εξαρτώμενη από εισαγόμενη ενέργεια.46 Σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία, το 2010 το κόστος του ενεργειακού εφοδιασμού αντιπροσώπευε το 19,7% του
κόστους των συνολικών εισαγωγών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 7,3% του ΑΕΠ της χώρας.47 Το
90% της πρωτογενούς ενέργειας στην Κύπρο βασίζεται στο πετρέλαιο και τα προϊόντα του. Το
μεγαλύτερο ποσοστό δε του πετρελαίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.48
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό και με την έλλειψη διασυνδέσεων με τις διεθνείς αγορές
ενέργειας49 καθιστούν τον ενεργειακό τομέα της Κύπρου επισφαλή και αναδεικνύουν την
ενεργειακή ασφάλεια ως ζήτημα μείζονος σημασίας για την ενεργειακή πολιτική και την πολιτική
γενικότερα της χώρας.
Η ανακάλυψη φυσικού αερίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ, καθώς και οι διαδικασίες της
έρευνας που προηγήθηκαν, όπως και αυτές της αξιοποίησης του που θα ακολουθήσουν, σχεδόν
ανάγκασαν την Κύπρο, αφού πρώτα είχε οριοθετήσει την ΑΟΖ της έπειτα από συμφωνίες με τα
γειτονικά της κράτη, πλην της Τουρκίας, να δημιουργήσει σταδιακά νομοθετικό πλαίσιο και να
εγκαθιδρύσει θεσμούς για την ασφαλή διεξαγωγή της έρευνας και της εκμετάλλευσης των
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στα παραπάνω προστίθεται ο σχεδιασμός και η έναρξη
υλοποίησης υποδομών κατάλληλων ώστε το φυσικό αέριο να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
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Πριν, λοιπόν, από την αξιολόγηση των εξελίξεων στην Κύπρο κατά τη ρεαλιστική θεωρία, θα
γίνει μία συνολική και ενδελεχής επισκόπηση αυτών.

i. Οριοθέτηση ΑΟΖ και διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου
Στις αρχές κιόλας της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετίας, η Κύπρος πραγματοποίησε
ενέργειες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ της, πρώτα σε σχέση με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, το
2003 υπογράφει «Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου», ενώ το 2007 και το 2010 προχώρησε στη σύναψη
παρόμοιων συμφωνιών με το Λίβανο και το Ισραήλ αντίστοιχα.50 Όσον αφορά, κυρίως, το Ισραήλ,
τις διαδικασίες μίας τέτοιας συμφωνίας επίσπευσε το γεγονός της ανακάλυψης δύο αξιόλογων
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, των Ταμάρ και Λεβιάθαν, το 2009 και 2010 αντίστοιχα, στα
οποία αναφορά γίνεται στην επόμενη ενότητα.51 Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονταν συζητήσεις για
την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Συρίας, οι οποίες λόγω της κατάστασης στο εσωτερικό
της δεύτερης δεν είναι δυνατό να συνεχιστούν.52
Στις συμφωνίες που συνήφθησαν κοινό τόπο αποτελεί η επιθυμία των Μερών «να ενισχύσουν
περεταίρω τους δεσμούς καλής γειτονίας και συνεργασίας»53 μεταξύ τους.
Όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και μάλιστα τους υδρογονάνθρακες που μπορεί να
βρίσκονται μεταξύ της ΑΟΖ της Κύπρου και ενός από τα άλλα Μέρη, οι συμφωνίες προβλέπουν
συνεργασία των δύο Μερών για «την επίτευξη συμφωνίας-πλαίσιο κατακερματισμού για τους
τρόπους κοινής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης τέτοιων πόρων».54
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Στην περίπτωση που ένα από τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη προτίθεται να οριοθετήσει την
ΑΟΖ του με ένα άλλο κράτος οφείλει κατά τα συμπεφωνημένα να κάνει γνωστές τις προθέσεις του
στο άλλο Μέρος και να διαβουλευθεί με αυτό, αν η οριοθέτηση που επιδιώκεται σχετίζεται με τις
συντεταγμένες που αποτελούν τα όρια μεταξύ των ήδη οριοθετημένων ΑΟΖ.55Αναθεώρηση των
συμφωνιών αυτών προβλέπεται, ακόμα, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμα ακριβέστερα
δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία το κάθε ένα από τα δύο Μέρη μπορεί να ζητήσει τον
επαναπροσδιορισμό της μέσης γραμμής, σύμφωνα με την οποία έχει γίνει η οριοθέτηση των
ΑΟΖ.56 Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένων των εξελίξεων στην Ανατολική
Μεσόγειο και δη εντός της κυπριακής και ισραηλινής ΑΟΖ. Η ανακάλυψη κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων μεγάλου μεγέθους στη συγκεκριμένη περιοχή έδωσε έναυσμα για περαιτέρω
έρευνες με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες ύπαρξης και άλλων αξιόλογων κοιτασμάτων,
τα οποία πιθανόν να εφάπτονται των συνόρων των ΑΟΖ ή να βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά. Με
βάση αυτή τη διάταξη, λοιπόν, είναι πιθανό καθένα από τα κράτη να προσπαθήσει να επωφεληθεί
επιδιώκοντας αλλαγές των ορίων της ΑΟΖ του για να συμπεριλάβει και άλλα κοιτάσματα εντός
αυτής ή να διεκδικήσει μεγαλύτερο μέρος από κοιτάσματα που εκτείνονται μεταξύ της ΑΟΖ του κι
μίας γειτονικής ΑΟΖ. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαφωνίες, ακόμα και συγκρούσεις
μεταξύ των κρατών αυτών.
Παρόλαυτα, σύμφωνα με επόμενη διάταξη, η Κύπρος, καθώς και τα άλλα συμβαλλόμενα
Μέρη δεσμεύονται να επιλύσουν, σε πρώτο στάδιο, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την
ΑΟΖ με διπλωματία, επιδεικνύοντας κατανόηση και διάθεση συνεργασίας. Σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, τότε τα μέρη οφείλουν να
καταφύγουν στη διαιτησία, της οποίας «οι όροι αναφοράς και η διαδικασία [...] ορίζονται από τα
Μέρη, με αμοιβαία συμφωνία, πριν την έναρξη της».57
Σύμφωνα με το ρεαλισμό, ωστόσο, κατά τη συνεργασία για αμοιβαίο όφελος μεταξύ κρατών
που αισθάνονται ανασφάλεια, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Αίγυπτος εξαιτίας του
ανταγωνισμού που επικρατεί στο διεθνές σύστημα και κατ’ επέκταση και μεταξύ τους, τα κράτη
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αξιολογούν το πώς θα κατανεμηθεί το όφελος ανάμεσα τους και το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα
ανταγωνιστικά κράτη τις αυξημένες δυνατότητες που θα προκύψουν και για αυτά από τη
συνεργασία. Το γεγονός αυτό καθιστά, συχνά, τις διακρατικές συνεργασίες, όπως αυτές που
πιθανόν θα προκύψουν μεταξύ των κρατών που αναφέρθηκαν παραπάνω, άκαρπες.58
Η Κύπρος δεδομένης της πρόθεσης της να διεξάγει έρευνες εντός της ΑΟΖ της προκειμένου
να διαπιστώσει αν φιλοξενούνται σε αυτήν κοιτάσματα υδρογονανθράκων, δίνοντας άδειες σε
πετρελαϊκές εταιρείες που διαθέτουν τεχνογνωσία, κατάλληλα μέσα και εμπειρία, διαμόρφωσε
σταδιακά ένα νομοθετικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των όρων που διέπουν τις διαδικασίες
παραχώρησης αδειών, καθώς και αυτές των ερευνών.
Περίπου, λοιπόν, ένα χρόνο μετά τη σύναψη της πρώτης Συμφωνίας Οριοθέτησης της ΑΟΖ
της με την Αίγυπτο το 2003, και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου 2004, θέσπισε Νόμο για την ΑΟΖ.
Με το Νόμο αυτό η Κύπρος διακήρυξε ότι θα ασκήσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της
εντός της ΑΟΖ της, η οποία εκτείνεται στα 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες
μετράται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.59
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου αυτού, πρόθεση της Κύπρου είναι μέσω της δημιουργίας
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, να εξασφαλίσει τη διατήρηση των ζωντανών πόρων και τη
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος γενικότερα εντός της ΑΟΖ. Όσον αφορά την αναζήτηση
φυσικών πόρων, η Κύπρος επιδιώκει τη διαμόρφωση συγκεκριμένων όρων για τη διεξαγωγή
θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και για την αδειοδότηση των διαδικασιών για την «απόλαυση
δικαιωμάτων στην ΑΟΖ».60
Τρία χρόνια μετά ο Νόμος αυτός καταργήθηκε με τον «Περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση,
Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμο του 2007». Με το Νόμο αυτό υπερτονίζεται το γεγονός ότι «η
κυριότητα των υδρογονανθράκων οπουδήποτε βρίσκονται στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των
χωρικών υδάτων, την ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ της Δημοκρατίας, ανήκει και
θεωρείται ότι πάντοτε ανήκε στη Δημοκρατία».61
Λίγο παρακάτω σημειώνεται ότι «για λόγους εθνικής ασφάλειας, το Υπουργικό Συμβούλιο
δύναται να αρνείται την πρόσβαση στις δραστηριότητες» της αναζήτησης, της έρευνας και της
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εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, «καθώς και την άσκηση τους από οποιοδήποτε φορέα που
ελέγχεται ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας».62 Ακολούθως, τίθενται οι
προϋποθέσεις για την έγκριση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Ενδεικτικά,
ορισμένες από αυτές είναι η εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, η ορθή διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων που επιτρέπει η άδεια, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων
κ.α.63
Του ανωτέρω Νόμου προηγήθηκαν «Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου
Κανονισμοί» του 2006, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και
αφορούν τη διεξαγωγή ερευνών, την έκδοση αδειών και τα τέλη σχετικά με το φυσικό αέριο.
Συγκεκριμένα, οι Κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την υποβολή και εξέταση
αιτήσεων για την έκδοση άδειας σε εταιρείες εισαγωγής, αποθήκευσης, εκμετάλλευσης, μεταφοράς
διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου (εταιρείες φυσικού αερίου), καθώς και την τροποποίηση,
ανάκληση και μεταβίβαση των αδειών αυτών. Επιπλέον, προσδιορίζουν τη διαδικασία υποβολής
και εξέτασης παραπόνων των κατόχων τέτοιων αδειών από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της
Κύπρου. Τέλος, σε αυτούς ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των τελών που
επιβάλλονται στις εταιρείες φυσικού αερίου.64
Ένα χρόνο αργότερα εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου «Οι Περί
Υδρογονανθράκων Κανονισμοί» του 2007 προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση με την Οδηγία
94/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2005, η οποία
αφορά τους όρους χορήγησης και χρήσεις αδειών. Οι Κανονισμοί αυτοί θεσπίζουν επ' ακριβώς τους
όρους και τις διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων για άδειες αναζήτησης, έρευνας και
εκμετάλλευσης. Με αυτούς θεσπίζονται ακόμα τα αρμόδια για τις αδειοδοτήσεις θεσμικά όργανα
και οι αρμοδιότητες τους.65 Ενώ, οι Τροποιητικοί Κανονισμοί του 2009 περιέχουν, όπως άλλωστε
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γίνεται φανερό από τον τίτλο τους τροποποιήσεις και συγκεκριμένα ορισμένων όρων των
Κανονισμών του 2007.66

ii. Εγκαθίδρυση Θεσμών
Έχοντας διαμορφώσει ένα ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο, η Κυπριακή Κυβέρνηση
άνοιξε στις 16 Φεβρουαρίου 2007 τον πρώτο γύρο αδειοδοτήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ο οποίος έκλεισε έξι μήνες αργότερα στις 16 Ιουλίου 2007. Μετά την
αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων άδεια δόθηκε τον Οκτώβριο του 2008 στην αμερικανική
Noble Energy International για την εξερεύνηση του Οικοπέδου 12. Ένα χρόνο περίπου αργότερα,
το Σεπτέμβριο του 2009, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σεισμική έρευνα και δύο χρόνια μετά,
τον Ιούνιο του 2011, δυσδιάστατη σεισμική έρευνα καθώς και βαρυτικές και μαγνητικές έρευνες σε
4.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.67 Τα ευρήματα οδήγησαν στην πραγματοποίηση των πρώτων
ερευνητικών γεωτρήσεων το Σεπτέμβριο του 2011, οι οποίες κατέληξαν στις 28 Δεκεμβρίου 2011
στην ανακάλυψη φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 12. 68
Το Οικόπεδο 12, το οποίο βρίσκεται 180 χλμ. νότια των δυτικών ακτών της Κύπρου, σε
βάθος 1.700 μέτρων περίπου, περιέχει, σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα 7 τρις κυβικά πόδια
φυσικού αερίου.69Η δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση από τη Noble πραγματοποιήθηκε στις 07
Ιουνίου του τρέχοντος έτους, προκειμένου να αξιολογηθούν περεταίρω τα ευρήματα.70Λίγους
μήνες αργότερα και συγκριμένα την 11-09-2013 πραγματοποιήθηκε παραγωγική δοκιμή, κατά την
οποία βγήκε φυσικό αέριο στην επιφάνεια της θάλασσας, «καταγράφηκε υψηλή ικανότητα
παραγωγής του ταμιευτήρα, ενώ καθορίστηκαν επιτυχώς και οι ποσότητες στο βόρειο τομέα του
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κοιτάσματος. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η υψηλή ποιότητα του φυσικού αερίου […]». 71 Το γεγονός
αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Noble να προτείνει την επίσπευση της παραγωγής φυσικού αερίου από
το Οικόπεδο 12, ώστε να ξεκινήσει η μεταφορά του στη Κύπρο το 2016, αντί του 2019, όπως
αρχικά εκτιμούσε.72
Η ανακάλυψη του Οικοπέδου 12 έδωσε έναυσμα για την έναρξη του δεύτερου γύρου
αδειοδοτήσεων, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από τις 11 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 11 Μαΐου 2012
και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς ο αριθμός των αιτούντων έφτασε τις δεκαπέντε εταιρείες και
κοινοπραξίες από τις χώρες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της
Ολλανδίας, της Βόρειας Κορέας, της Ρωσίας, της Μαλαισίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της
Αυστραλίας, της Νορβηγίας, της Ινδονησίας και της Κύπρου.73 Τελικά, τα Οικόπεδα 10 και 11
δόθηκαν στη γαλλική TOTAL74 και για τα Οικόπεδα 2,3 και 9 στην κοινοπραξία ENI-KONGAS.75
Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν στην εγκαθίδρυση θεσμών για το φυσικό αέριο με στόχο σε
πρώτο στάδιο, τον έλεγχο των διαδικασιών αναζήτησης και έρευνας υδρογονανθράκων και την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα προέλθουν από την παραγωγή και την επεξεργασία των
υδρογονανθράκων. Τέτοιοι θεσμοί είναι η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (στο εξής ΔΕΦΑ),
η Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (στο εξής ΚΡΕΤΥΚ), καθώς και το Εθνικό Ταμείο
Υδρογονανθράκων που πρόκειται να δημιουργηθεί στην Κύπρο.
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Η ΔΕΦΑ αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα ιδιωτικού δικαίου, που συστάθηκε το Νοέμβριο
του 2007 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 67.652/06-06-2007 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
και ελέγχεται από το κυπριακό κράτος. Σε αυτήν έχει ανατεθεί με το Νόμο 199(Ι)/2007 και την υπ'
αριθμόν 67.366/18-06-2008 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η καθολική εισαγωγή και
διάθεση του φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 76 με στόχο τη διασφάλιση των
απαραίτητων ποσοτήτων για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας και την απρόσκοπτη και
ασφαλή τροφοδοσία φυσικού αερίου σε μεγάλους παραγωγούς, με τη δημιουργία κατάλληλων
υποδομών77 στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχει ενεργά.
Η ΚΡΕΤΥΚ ιδρύθηκε το 2012 σύμφωνα με το πρότυπο της Νορβηγικής Εταιρείας Statoil και
οι αρμοδιότητες της αφορούν το εμπορικό κομμάτι της αξιοποίησης των κυπριακών
υδρογονανθράκων με προοπτική τη διεθνή δραστηριοποίηση της. Τα έσοδα των δραστηριοτήτων
της, σύμφωνα με το καταστατικό της, θα καταλήγουν και θα τα διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο
Υδρογονανθράκων που πρόκειται να συσταθεί με Νόμο.78
Το αποθεματικό του εν λόγω Ταμείου, το οποίο θα ακολουθήσει, επίσης, το νορβηγικό
μοντέλο,

πρόκειται

να

χρησιμοποιηθεί

για

την

ανατροφοδότηση

της

βιομηχανίας

υδρογονανθράκων, τις επενδύσεις για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών και την ενίσχυση
του Ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού. Ένα ποσοστό, μάλιστα, θα αποταμιευτεί ως επένδυση για
τις μελλοντικές γενιές των Κυπρίων πολιτών.79
Πιο πρόσφατα θεσμοθετήθηκε και το Εθνικό Ενεργειακό Συμβούλιο (Φεβρουάριος 2013)
για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων, αλλά και της ενέργειας γενικότερα.80
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iii. Υποδομές
Στον τομέα των υποδομών, η Κύπρος κινείται προς την κατασκευή δικτύου διανομής
φυσικού

αερίου

στην

εγχώρια

αγορά.

Πρώτος

στόχος

είναι

η

τροφοδότηση

των

ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών του Βασιλικού, της Μονής και της Δεκέλειας, ενώ αργότερα
φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες ξενοδοχειακών και βιομηχανικών μονάδων, καθώς και
αυτές των απλών νοικοκυριών.81 Την πραγματοποίηση του έργου, έχει αναλάβει η ΔΕΦΑ.82
Μία ακόμα από τις υποδομές, η δημιουργία της οποίας κρίνεται απαραίτητη από την Κύπρο,
είναι ο Τερματικός Σταθμός Υγροποίησης Φυσικού Αερίου, ο οποίος μέχρι το κυπριακό φυσικό
αέριο να διατεθεί στην παραγωγή θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή φυσικού αερίου και
αργότερα, μόλις το κυπριακό φυσικό αέριο διατεθεί στην αγορά, για την εξαγωγή του.83 Η μονάδα
αυτή υγροποίησης φυσικού αερίου πρόκειται να αποτελέσει ένα ευέλικτο κομβικό σημείο για τη
διασύνδεση με τις μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου και την προώθηση τους στην ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια αγορά.84 Πρόκειται
για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, η προεργασία του οποίου απαιτεί περίπου δύο χρόνια και η
υλοποίηση του τουλάχιστον τέσσερα. Οι εγκαταστάσεις του Τερματικού αυτού σχεδιάζεται να
κατασκευαστούν στο Βασιλικό.85
Με την από 27-12-2012 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανατέθηκε στην ΚΡΕΤΥΚ η
διαχείριση του έργου αυτού και κυρίως η επιλογή συνεργατών και χρηματοδοτών. Επτά μήνες
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αργότερα και συγκεκριμένα την 26-06-2013, η Κύπρος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τις
εταιρείες Noble, Delek Drilling και Anver Oil σχετικά με το σχέδιο για την κατασκευή
εργοστασίου υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, αν και η οριστική απόφαση για
επενδύσεις από τις εταιρείες αυτές θα ληφθεί πιθανότατα στο τέλος του επόμενου έτους ή στις
αρχές του 2015, εφόσον επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα του κοιτάσματος «Αφροδίτη, η δεύτερη
ερευνητική γεώτρηση από τη Noble στο Οικόπεδο 12 και η ερευνητική γεώτρηση της Total στα
Οικόπεδα 10 και 11.86
Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η
κατασκευή Τερματικού Σταθμού Υγροποίησης Φυσικού Αερίου στην Κύπρο, περιλαμβάνεται
μεταξύ των έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για συγχρηματοδότηση. 87 Το γεγονός αυτό
αναδεικνύει το ενδιαφέρον και την ανάγκη της Ευρώπης, τόσο για εισαγωγή φυσικού αερίου,
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα
το ενεργειακό μείγμα της, όσο και για αποδέσμευση από τρίτους – κράτη εκτός Ε.Ε.- προμηθευτές
όπως η Ρωσία, ώστε να αυξήσει την ενεργειακή της ασφάλεια.88
Η πιθανότητα που αφήνει να διαφανεί το Ισραήλ για χρησιμοποίηση του σταθμού αυτού από
το ίδιο89θα καθιστούσε το έργο αυτό ακόμα πιο σημαντικό και θα μπορούσε, ίσως, να λειτουργήσει
ως παράγοντας επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη δημιουργία του. Ωστόσο, οι εναλλακτικές
επιλογές ενός αγωγού ή ενός πλωτού εργοστασίου υγροποίησης φυσικού αερίου μειώνουν το
κόστος και ταυτόχρονα και την αλληλεξάρτηση που θα προκύψει μεταξύ του Ισραήλ και της
Κύπρου.
Η επιλογή της Κύπρου, τόσο από την Ε.Ε. για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, όσο
και από το Ισραήλ, για τη μεταφορά και υγροποίηση του φυσικού αερίου που πηγάζει από τα
κοιτάσματα του εκεί, προσφέρει μία σειρά πλεονεκτημάτων, τόσο για τα κράτη-μέλη της Ένωσης,
όσο και για το Ισραήλ. Μερικά μόνο από αυτά είναι καταρχήν το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί
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ένα κράτος με δημοκρατικό πολίτευμα και ελεύθερη οικονομία. Επιπλέον, διαθέτει φορολογικό
σύστημα πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. μέλη του οποίου
είναι τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. και το Ισραήλ. Το γεγονός αυτό ενδιαφέρει άμεσα τις χώρες
της Ε.Ε. ως εισαγωγείς και έμμεσα το Ισραήλ, το οποίο φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει με φυσικό
αέριο την αγορά της Ε.Ε. Αν και ο εταιρικός φόρος αυξήθηκε από 10 σε 12,5% ως αποτέλεσμα του
Μνημονίου και πιθανόν στο μέλλον να αγγίξει και το 15%, η Κύπρος παραμένει μία πολύ
ελκυστική επιλογή επενδύσεων των πετρελαϊκών εταιρειών, καθώς το ποσοστό του ειδικού φόρου
στο πετρέλαιο διατηρείται πολύ χαμηλό και συγκεκριμένα για τις εξαγωγές του Οικοπέδου 12 είναι
στο 0%.90 Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η Κύπρος έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής
φορολογίας με περίπου πενήντα χώρες.91
Ένας ακόμα Τερματικός Σταθμός Υποδοχής και Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, η κατασκευή
του οποίου έχει ξεκινήσει ήδη από την εταιρεία VTTI, κρίθηκε, επίσης, απαραίτητος, καθώς το
πετρέλαιο παραμένει βασικό καύσιμο σε ορισμένους τομείς τόσο της βιομηχανίας, όσο και της
καθημερινότητας και θα αποτελέσει εφεδρικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Επιπλέον, ο
Τερματικός αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως διαμετακομιστικός σταθμός και θα συμβάλει στη
διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.92
Μία άλλη προοπτική σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών της Κύπρου σε συνεργασία με το
Ισραήλ είναι η μεταφορά του κυπριακού φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στο Ισραήλ
και από εκεί η διοχέτευση του στον Αραβικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (Arab Gas Pipeline) που
ενώνει την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Συρία και το Λίβανο και μελλοντικά και την Τουρκία 93, η οποία
συνδέεται με αγωγούς φυσικού αερίου με την Ευρώπη.
iv. Η αντίδραση της Τουρκίας
Οι πρωτοβουλίες που έλαβε η Κύπρος στον τομέα των ερευνών και της εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων και κυρίως φυσικού αερίου, προκάλεσαν άμεσα την αντίδραση της γειτονικής
Τουρκίας, ως απότοκο της ανασφάλειας που της δημιούργησαν.
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Κάνοντας μια σύντομη και περιεκτική επισκόπηση των εξελίξεων αξίζει να σημειωθεί ότι η
Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο ως κυρίαρχο κράτος, μετά από την τουρκική εισβολή και
κατοχή της Βόρειας Κύπρου το 1974 και την ανακήρυξη, κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη
του ΟΗΕ, της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Ως εκ τούτου, αρνείται να
οριοθετήσει ΑΟΖ με αυτήν, ενώ ταυτόχρονα διατείνεται ότι η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με το
Ισραήλ στην οποία προέβη η Κύπρος, η υπογραφή συμφωνίας με την Noble Energy και γενικότερα,
όλες οι ενέργειες που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων από μέρους της
Κύπρου προσβάλλουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων επί των φυσικών πόρων του νησιού.94
Το γεγονός ότι η Κύπρος προχώρησε σε τέτοιου είδους συμφωνίες με τις γειτονικές της Αίγυπτο,
Ισραήλ και Λίβανο, άφησε να διαφανεί και η προοπτική συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ και με την
Ελλάδα. Κάτι τέτοιο δεν το επιθυμεί η τουρκική πλευρά, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως
μέσο άσκησης πίεσης από την ελληνική πλευρά προκειμένου να λυθούν οι μεταξύ τους διαφορές
όσον αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων στο Αιγαίο, προς όφελος της. Επίσης, η
οριοθέτηση της κυπριακής ΑΟΖ συνεπάγεται ότι μία μεγάλη θαλάσσια περιοχή, η οποία μάλιστα
βρίσκεται σε στρατηγική θέση, με ό, τι αυτή περιλαμβάνει – αλιεύματα, φυσικούς πόρους κ.α. –
βρίσκεται πλέον υπό την κυριαρχία της Κύπρου, αυξάνοντας την ισχύ της εντός του περιφερειακού
συστήματος της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και του Διεθνούς Συστήματος και περιορίζοντας την
Τουρκία όσον αφορά τη Μεσόγειο θάλασσα.
Η Τουρκία αντιμετωπίζει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ως πρόκληση για την περιφερειακή
ισορροπία και απειλή της ηγετικής θέσης που κατείχε ως τώρα στην περιοχή και των προσπαθειών
της να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος.
Παρόλαυτα, η Κύπρος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται συμφωνίες με τα γειτονικά της
κράτη και κυρίως με το Ισραήλ, όπως αυτή για συνεκμετάλλευση των κοινών κοιτασμάτων, για την
οποία έγινε λόγος νωρίτερα. Επιπλέον, προχώρησε με το Ισραήλ στη σύναψη συμφωνίας αμυντικής
συνεργασίας και προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών με την οποία η Κύπρος του επιτρέπει
να χρησιμοποιεί τις στρατιωτικές υποδομές της. Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση του Ισραήλ
προτίθεται εγκρίνει στο ισραηλινό κοινοβούλιο νομοθεσία σύμφωνα με την οποία τίθενται εκτός
νόμου όλες οι ισραηλινές επενδύσεις στη Βόρεια Κύπρο. Στο σημείο αυτό, βέβαια, αναπτύσσονται
εύθραυστες ισορροπίες, σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού.95
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Η Τουρκία, αν και συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, προέβη, στα τέλη του 1986, στην οριοθέτηση
ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, υπογράφοντας μάλιστα συμφωνία με την τότε Σοβιετική Ένωση για τις
επικαλυπτόμενες περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μέσης γραμμής. Παρόμοια συμφωνία
σύνηψε λίγο αργότερα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Τα παραπάνω εγείρουν ενστάσεις για την
άρνηση της να οριοθετήσει ΑΟΖ με την Κύπρο.96
Στις πρώτες αντιδράσεις της Τουρκίας περιλαμβάνονταν η προκήρυξη αδειών έρευνας και
αναζήτησης υδρογονανθράκων στη Βόρεια Κύπρο και στα ύδατα που ελέγχονται από αυτήν.
Επίσης, προχώρησε και στην παράνομη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας μεταξύ αυτής και της Βόρειας
Κύπρου. Η σχετική συμφωνία, ωστόσο, δεν έχει κυρωθεί ακόμα από το τουρκικό Κοινοβούλιο.97
Ένα μήνα περίπου μετά τη χορήγηση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
από την Κυπριακή Κυβέρνηση στη Noble Energy, η Τουρκία κλιμάκωσε την προκλητική και
απειλητική της στάση απέναντι στην Κύπρο. Συγκεκριμένα στις 13 Νοεμβρίου 2008, ενώ
ερευνητικό σκάφος, σημαίας Παναμά, διενεργούσε για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνησης
έρευνα για κοιτάσματα υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ, παρενοχλήθηκε από
τουρκικά πολεμικά σκάφη. Τις επόμενες ημέρες (19, 21 και 24-11-2008) τουρκικά πολεμικά σκάφη
παρενόχλησαν ερευνητικά σκάφη που πραγματοποιούσαν, για την κυπριακή κυβέρνηση,
ωκεανογραφικές έρευνες και πάλι εντός της κυπριακής ΑΟΖ.98
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Τρία χρόνια μετά την έναρξη των πρώτων ερευνητικών γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, το
Σεπτέμβριο του 2011, η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) υπέγραψε Συμφωνία Υπηρεσιών
Πετρελαίου και Διανομής Προϊόντων με τη Βόρεια Κύπρο100για να προχωρήσει σε εξερεύνηση
υπεράκτιων περιοχών, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, βόρεια της
Αττάλειας. Πέντε μήνες μετά, τον Απρίλιο του 2012, η Τουρκία δημοσίευσε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις Αποφάσεις του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου με τις οποίες
ενέκρινε επιχορηγήσεις αδειών έρευνας υδρογονανθράκων στην ΤPAO σε θαλάσσιες περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται μερικώς (Τεμάχιο 5011, Τεμάχιο
5029) ή και ολοκληρωτικά (Τεμάχιο 5027) εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κύπρου. 101
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Εικόνα 2: Χάρτης περιοχών και εκμετάλλευσης του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
(20-1-2012)102

Η Τουρκία μέσω των ενεργειών που μόλις αναφέρθηκαν επιδιώκει να ανάγει τα ζητήματα
που σχετίζονται με τους ενεργειακούς πόρους σε στρατιωτικά, λόγω και της στρατιωτικής
υπεροχής της έναντι της Κύπρου, δημιουργώντας νέες γκρίζες ζώνες στη Μεσόγειο και επιπλέον να
δημιουργήσει μέσω της προπαγάνδας αίσθημα ανασφάλειας σε ξένους παράγοντες που δεν
συντάσσονται με τις θέσεις της, ώστε να αποτρέψει τις επενδύσεις στην Κύπρο, στο τομέα της
ενέργειας και συγκεκριμένα του φυσικού αερίου.103 Επιπλέον, η Τουρκία προσπάθησε να
χρησιμοποιήσει τα κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου ως μοχλό άσκησης πίεσης προκειμένου
να καταφέρει επίσημη αναγνώριση της Βόρειας Κύπρου. Για το λόγο αυτό, η Άγκυρα θέτει ως
ελάχιστη βάση των διαπραγματεύσεων για επίλυση του κυπριακού, τα οφέλη που θα προκύψουν
από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων να τα καρπώνονται όλοι οι Κύπριοι 104,
Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι.
Η Τουρκία, στη γλώσσα του ρεαλισμού, επιχειρεί μέσω του πειθαναγκασμού, δηλαδή τη
χρήση «βίας κατά λανθάνοντα τρόπο» την υποχώρηση της Κύπρου σε πολιτικό, οικονομικό και

102

Geostrategy: < http://www.geostrategy.gr>.

103

Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας. (29/02/2012). Πρακτικά Ημερίδας Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας: «Κύπρος στον
21ο αιώνα: Από την πολιτική της ΑΟΖ στη γεωπολιτική της ενέργειας». Ανάκτηση από: issu.com: :
<http://issuu.com/inep.org.cy/docs/aoz_energeia>, την: 12/12/2012.
104

Natali, D. (17/07/2012). […] σελ. 4.

στρατιωτικό επίπεδο, καθώς δεν διαθέτει επαρκή μέσα ώστε να εξισορροπήσει την Τουρκία, ούτε
αρκετούς και ικανούς συμμάχους στους οποίους μπορεί να υπολογίζει.105
Από την πλευρά της η Κύπρος έδωσε μία αρκετά ξεκάθαρη απάντηση όσον αφορά τη
συσχέτιση των υδρογονανθράκων με την επίλυση του Κυπριακού, την οποία επιδιώκει η Τουρκία,
μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου της στις 02-10-2012. Συγκεκριμένα, ο Κύπριος κυβερνητικός
εκπρόσωπος δήλωσε ότι: «η Κυπριακή Κυβέρνηση πουθενά και σε κανέναν δεν δεσμεύτηκε ότι η
προώθηση των ερευνών και της εκμετάλλευσης φυσικού αερίου θα γίνει μετά τη λύση του
κυπριακού, ούτε ότι η λύση του κυπριακού αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των ερευνών και
την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που έχουν εντοπιστεί».106
Η ανακάλυψη, λοιπόν, υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ και τα συμφέροντα,
οικονομικά και πολιτικά, που προκύπτουν από αυτήν ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το κυπριακό
ζήτημα στο διεθνές επίπεδο, αφού η επίλυση του και η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας
και Κύπρου έχουν να προσφέρουν πλεονεκτήματα για πολλά και ισχυρά κράτη του διεθνούς
συστήματος. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι η επίτευξη πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή που
εξασφαλίζει

ασφάλεια

σχετικά

με

την

εκμετάλλευση,

μεταφορά

και

αποθήκευση

υδρογονανθράκων, καθώς και η μεταφορά τους από το κυπριακό έδαφος στην Τουρκία και από
εκεί στην Ευρώπη και την Ασία με τους ήδη υπάρχοντες τουρκικούς αγωγούς.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ΟΗΕ χαιρέτησε
την πρόθεση της Κύπρου και της Τουρκίας να συνεχίσουν τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις ήδη
από τον περασμένο Οκτώβριο με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 2114 την 30/07/2013.107
ωστόσο, μέχρι κα σήμερα τα εκρεμμή ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν και ως εκ
τούτου η λύση του ζητήματος παραμένει ένας ανεκπλήρωτος στόχος.
Τέλος, η προκλητική στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο προσθέτει ένα ακόμα
σοβαρό εμπόδιο για την ενταξιακή της πορεία στην Ε.Ε. καθώς, οι συζητήσεις για το κεφάλαιο της
ενέργειας του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο καλείται να εφαρμόσει, δε μπορούν να
ολοκληρωθούν.
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v. Συμπεράσματα
Η Κύπρος, πάνω από πενήντα χρόνια τώρα επιδιώκει την εγκαθίδρυση μίας ενεργειακής
πολιτικής με στόχο την επίτευξη της ενεργειακής της ανεξαρτησίας και την εξασφάλιση υψηλής
ποιότητας ενέργειας στον τομέα του ηλεκτρισμού και του πετρελαίου.108 Λαμβάνοντας υπόψη τη
δυσμενή οικονομική κυρίως, αλλά και πολιτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτήν την
περίοδο, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που αφορούν τον τραπεζικό της τομέα, τη συνεχή έκθεση
της στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και τη στασιμότητα στον τομέα της ανάπτυξης, η
ενεργειακή ευημερία που προμηνύεται από τις μέχρι σήμερα ανακαλύψεις αυξάνει την ευθύνη της
κυβέρνησης.109 Η Κυπριακή Κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιήσει αυτήν την ευημερία και την
αναβαθμισμένη διαπραγματευτική ικανότητα που αποκομίζει από αυτήν,110έτσι ώστε να
αποκομίσει το μέγιστο δυνατό όφελος σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο
των διεθνών σχέσεων.111
Τα γηγενή υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κύπρου προσφέρουν τρία βασικά
πλεονεκτήματα. Καταρχήν, συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία της χώρας και
την εντάσσουν στα μεγάλα διεθνή δίκτυα πετρελαίου και φυσικού αερίου112, ενώ ταυτόχρονα
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό ενεργειακό κέντρο
συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαμετακόμισης.113 Οι όροι της αλληλεξάρτησης, λοιπόν,
αλλάζουν. Ως τώρα, η Κύπρος, ως απομονωμένη ενεργειακά χώρα εξαρτιόταν από άλλες χώρες
προκειμένου να αισθάνεται ενεργειακά ασφαλής.
Η Κύπρος, λοιπόν, σημειώνει αύξηση της ισχύος της εντός του περιφερειακού συστήματος
της Ανατολικής Μεσογείου μέσω της ανακάλυψης του πλούσιου σε φυσικό αέριο κοιτάσματος
«Αφροδίτη» και την έρευνα των πολλά υποσχόμενων Οικοπέδων 2, 3, 9, 10 και 11, καθώς κάτι
τέτοιο ισοδυναμεί με έλεγχο επί των πόρων. Ένας ακόμα παράγοντας αύξησης της ισχύος της είναι
η οριοθέτηση της ΑΟΖ της με τα γειτονικά της κράτη, καθώς με αυτόν τον τρόπο οριοθετεί σαφώς
τη θαλάσσια επικράτεια της. Επιπλέον, ισχύ της προσδίδει και η συνεργασία της με το Ισραήλ που
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αποτελεί ισχυρή μονάδα του περιφερειακού συστήματος και αναφορά σε αυτήν γίνεται στην
επόμενη ενότητα. Η αύξηση της ισχύος της Κύπρου εντός του περιφερειακού συστήματος της
Ανατολικής Μεσογείου συνεπάγεται και την ανταγωνισμού και την απειλή συγκρούσεων, κυρίως,
με την Τουρκία.114

5. Ισραήλ
Το Ισραήλ περιλαμβάνεται μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ανατολικής
Μεσογείου, με υψηλό, μάλιστα, βιοτικό επίπεδο.115 Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το ζήτημα της
ενεργειακής ασφάλειας ως μείζον για τη χώρα, με αποτέλεσμα την επιδίωξη εξασφάλισης
βιώσιμων και ασφαλών ενεργειακών αποθεμάτων. Μέχρι πρόσφατα το Ισραήλ τροφοδοτούνταν με
πετρέλαιο από τη Ρωσία, τη Λεκάνη της Κασπίας και την Αφρική.116 Οι πρόσφατες, ωστόσο,
ανακαλύψεις μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της χώρας, φαίνεται πως θα
οδηγήσουν σε μία μετακίνηση του ενεργειακού μείγματος της από το πετρέλαιο, κυρίως, προς το
φυσικό αέριο117 και θα επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στον τομέα του εμπορίου, του περιβάλλοντος,
της οικονομίας, αλλά και της πολιτικής αναφορικά με το ζήτημα της ενέργειας.
Συγκρίνοντας την περίπτωση του Ισραήλ με αυτήν της Κύπρου που εξετάστηκε προηγουμένως
διαπιστώνει κανείς αρκετές ομοιότητες. Καταρχήν, το Ισραήλ, όπως και η Κύπρος, αποτελούσε για πολλά
χρόνια μία ενεργειακά εξαρτώμενη χώρα, κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου. Το Ισραήλ βρίσκεται σε
κατάσταση απομόνωσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων του με τα γειτονικά του
μουσουλμανικά κράτη και κυρίως την Τουρκία και την Αίγυπτο. Οι χερσαίοι δρόμοι εφοδιασμού του είναι
περιορισμένοι και σε περίπτωση συγκρούσεων τα ξένα πλοία και δεξαμενόπλοια θα δυσκολευτούν να
προσεγγίσουν τα λιμάνια της χώρα.
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Εικόνα 3: Το Ισραήλ – γεωγραφικά απομονωμένο μέσα στον αραβικό κόσμο 118

i.

Πετρέλαιο: Μία παλιά ιστορία
Όσον αφορά το πετρέλαιο, προσπάθειες για ανεύρεση μαύρου χρυσού πραγματοποιούνταν

στο Ισραήλ από το 1947, πριν, δηλαδή, ακόμα και από την επίσημη ίδρυση του κράτους, το 1948.
Συγκεκριμένα, οι έρευνες ξεκίνησαν στην περιοχή Heletz, στο κεντρικό Ισραήλ. Η πρώτη
ανακάλυψη, του κοιτάσματος Heletz-1, ολοκληρώθηκε το 1955.
Εικόνα 4: Κοίτασμα Heletz - 1119

Από τότε λίγα μικρά πηγάδια ανακαλύφθηκαν και αναπτύχθηκαν, κυρίως στο Kokhav,
Brur, Ashdod και Zuk Tamrur. Το 1957, μετά τη νίκη του Ισραήλ έναντι της Αιγύπτου κατά το
118
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δεύτερο Αραβο-ισραηλινό πόλεμο του 1956, το Ισραήλ κατέλαβε τη Χερσόνησο του Σινά και
έλεγχε τα κοιτάσματα της περιοχής για μία δεκαετία περίπου. Αυτό είχε ως συνέπεια, στις αρχές
της δεκαετίας του 1970, το Ισραήλ να είναι αυτάρκες σε παραγωγή πετρελαίου εξαιτίας των
πλούσιων σε παραγωγή κοιτασμάτων του Σινά. Μετά, όμως, από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, το
1973 και τις μακροχρόνιες και σύνθετες διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, το Ισραήλ αποσύρθηκε
από το Σινά και έχασε τον έλεγχο των κοιτασμάτων της περιοχής. Συνέπεια των παραπάνω ήταν να
στραφεί το Ισραήλ στα μέσα της δεκαετίας του 1970 στο Ιράν και στο καθεστώς Pahlavi
προκειμένου να εξασφαλίσει τροφοδοσία πετρελαίου. Το καθεστώς Pahlavi του Ιράν έγινε, λοιπόν,
ο κύριος τροφοδότης πετρελαίου του Ισραήλ. Στο τέλος της δεκαετίας, το 1979, ο Ayatolah
Khomeini επαναστάτησε με αποτέλεσμα την πτώση του Σάχη. Έτσι, οι ιρανικές εξαγωγές στο
Ισραήλ διακόπηκαν. Το Ισραήλ, ωστόσο, προβλέποντας την πτώση του καθεστώτος του Σάχη, είχε
δημιουργήσει αποθέματα έξι μηνών, ήδη από το 1978. Στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, η
ισραηλινή κυβέρνηση πραγματοποίησε μία ολοκληρωμένη γεωλογική ανάλυση που αφορούσε
ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90, μερικές μικρές ανακαλύψεις πετρελαίου
έγιναν στη Μεσόγειο, γεγονός που ενθάρρυνε το Ισραήλ και για περεταίρω έρευνες.120
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας το Ισραήλ διαθέτει αξιόλογα αποθέματα
σχιστολιθικού πετρελαίου, το οποίο θεωρείται μη συμβατή πηγή πετρελαίου και απορρίπτεται
διεθνώς καθώς ο διαχωρισμός του από την πέτρα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Δεδομένης, ωστόσο,
της έλλειψης εγχώριων αποθεμάτων πετρελαίου και του γεγονότος ότι η τροφοδοσία της χώρας με
το καύσιμο αυτό έχει αποδειχτεί ευάλωτη, το Ισραήλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το
σχιστολιθικό του πετρέλαιο. Δυστυχώς, όμως, η διαδικασία του διαχωρισμού και της επεξεργασίας
προκειμένου το πετρέλαιο αυτό να καταστεί καταναλώσιμο απαιτούν μεγάλες ποσοτήτες νερού και
το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της λειψυδρίας.121

ii.

Φυσικό Αέριο
Οι νέες ανακαλύψεις
Η έρευνα για κοιτάσματα φυσικού αερίου άρχισε στο Ισραήλ το 1950. Το 1958

ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Zohar, ακολούθησε το Kidodo το 1960 και το Kannaim το 1961.122 Τα
αποθέματα που περιείχαν τα τρία αυτά χερσαία κοιτάσματα ήταν πολύ μικρά για να καλύψουν τις
120

Bahgat, Gawdat. (2011). […] σελ. 26-27.

121

Bahgat, Gawdat. (2011). […] σελ. 27-28.

122

Bahgat, Gawdat. (2011). […] σελ. 28.

ανάγκες της χώρας, καθώς ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ολοένα και
μεγάλωνε. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μάλιστα, φανερώνουν διπλασιασμό της κατανάλωσης
φυσικού αερίου χρόνο με το χρόνο. Συγκεκριμένα, το 2006 η κατανάλωση φυσικού αερίου στο
Ισραήλ ήταν ίση με 1,66 δις κυβικά μέτρα, το 2007 αντιστοιχούσε σε 2,7 δις κυβικά μέτρα και το
2009 σε περίπου 4,2 δις κυβικά μέτρα123, ενώ σύμφωνα με προβλέψεις το 2015 η κατανάλωση θα
φτάσει τα 9 δις. κυβικά μέτρα και το 2025 τα 11 δις. κυβικά μέτρα. Μέχρι το 2009, τα συνολικά
αποθέματα φυσικού αερίου της χώρας εκτιμούνταν μόλις στα 1,5 τρις κυβικά πόδια και
προέρχονταν από τα υπεράκτια κοιτάσματα Μαρί-Β και Νόα, που ανακαλύφθηκαν το 2000.124 Τα
κοιτάσματα αυτά βρίσκονται 15-23 μίλια πέραν των ακτών της πόλης Ashkelon και περίπου 40
μίλια νοτιοανατολικά των ισραηλινών θαλασσίων συνόρων με την Κύπρο. Την εκμετάλλευση τους
ανέλαβε η κοινοπραξία Yam Tethy’s.125Τα κοιτάσματα αυτά ικανοποιούσαν το 70% περίπου των
αναγκών φυσικού αερίου της χώρας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης επρόκειτο να
εξαντληθούν σύντομα. Το υπόλοιπο 30% καλύπτονταν με εισαγωγές, κυρίως, από την Αίγυπτο.
Τόσο το τοπικό, όσο και το εισαγόμενο αέριο χρησιμοποιείται, κυρίως, στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής. Κύριοι καταναλωτές είναι η Israel Electric Company και βιομηχανίες, όπως η
Israel Chemicals και η Nesher Cement.126 Επιπλέον, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως πηγή
φθηνού καυσίμου για την αφαλάτωση του νερού127, μία μεγάλης σημασίας διαδικασία για τη χώρα
δεδομένης της λειψυδρίας που επικρατεί.128 Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, οι ανακαλύψεις
νέων μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της ισραηλινής ΑΟΖ αποτέλεσαν «μάννα εξ
ουρανού» για τη χώρα και επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ αποτελεί τη γη της επαγγελίας.
Τον Ιανουάριο του 2009 η αμερικανική Noble Energy ανακάλυψε το μεγαλύτερο για εκείνη
τη χρονιά κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το Ταμάρ, το οποίο περιέχει περίπου 8,3 τρις
κυβικά πόδια φυσικού αερίου και βρίσκεται 50 περίπου μίλια δυτικά του λιμανιού της πόλης Haifa,
σε βάθος 1.650 μέτρων.129 Την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του κοιτάσματος ανέλαβε μία
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κοινοπραξία αμερικανικών και ισραηλινών εταιρειών. Συγκεκριμένα η κοινοπραξία περιλαμβάνει
την Noble Energy, Isramco Neveg, Delek Drilling, Anver Oil Exploration και Dor Gas
Exploration.130Τον ίδιο χρόνο ανακαλύφθηκε και ένα μικρότερου μεγέθους κοίτασμα το Νταλίτ, το
οποίο περιέχει περίπου 0,5 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου.131Έναν χρόνο αργότερα, το
Δεκέμβριο 2010, πλησίον του Ταμάρ και συγκεκριμένα περί τα 130χλμ. δυτικά του λιμανιού της
πόλης Haifa, σε βάθος 3 μιλίων ανακαλύφθηκε κοίτασμα υδρογονανθράκων, το οποίο ακριβώς
λόγω του βάθους και του μεγέθους του ονομάστηκε Λεβιάθαν.132 Το κοίτασμα αυτό περιέχει
περίπου 17 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου και η παραγωγή φυσικού αερίου από αυτό
αναμένεται να αρχίσει το 2016-2017.133 Μεταξύ των υπεράκτιων ανακαλύψεων στο Ισραήλ
περιλαμβάνονται και τα μικρότερα: Ντόλφιν (2011) και το Τανίν (2012) με συνολικά αποθέματα
1,2 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου.
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Εικόνα 5: Οι νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου134

Τα νέα κοιτάσματα εκτιμάται ότι μπορούν να προσφέρουν στη χώρα ανεξαρτησία όσον
αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2014, αποδεσμεύοντας την σε μεγάλο βαθμό από
τη χρήση άνθρακα και καθιστώντας την πιθανό εξαγωγέα135 μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας,
δεδομένου ότι ήδη, ορισμένες χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή φυσικού αερίου
από το Ισραήλ. Στο εσωτερικό της χώρας το μεγαλύτερο μέρος του θα χρησιμοποιηθεί στην
ηλεκτροπαραγωγή και στη βιομηχανία με έμφαση στον τομέα των πετροχημικών.136

Η Συμφωνία με την Αίγυπτο
Πριν, όμως από αυτές τις ομολογουμένως σημαντικές ανακαλύψεις, το Ισραήλ αναγκάστηκε,
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε φυσικό αέριο να υπογράψει συμφωνία εισαγωγής
φυσικού αερίου με την Αίγυπτο.
Συγκεκριμένα, μέχρι και τον Απρίλιο του 2012, οπότε και διακόπηκε η συμφωνία, το Ισραήλ
εισήγαγε από την Αίγυπτο το 40% του φυσικού αερίου, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών
του.137 Η απόφαση για τη διακοπή της συμφωνίας αυτής ελήφθη από το Ανώτατο Συμβούλιο των
Ενόπλων Δυνάμεων, πράξη που θεωρήθηκε ασύμβατη με το βασικό ρόλο του οργάνου αυτού, o
134
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οποίος ήταν να κατευθύνει τη χώρα κατά την αποκαλούμενη μεταβατική περίοδο, μετά την πτώση
του Μουμπάρακ, το Φεβρουάριου του 2011. Η ηγεσία των αιγυπτιακών στρατιωτικών δυνάμεων
είναι ευρέως γνωστή στην εξωτερική πολιτική ως συντηρητική και μονολιθική, γεγονός που
καθιστά δυσχερείς τις σχέσεις της Αιγύπτου με τους γείτονες της, αλλά και με τους δυτικούς της
συμμάχους.138
Η διακοπή αυτή οδήγησε το Ισραήλ σε ενεργειακή κρίση, καθώς το καλοκαίρι του 2012 η
ζήτηση του ηλεκτρισμού, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από το φυσικό αέριο, είχε φτάσει στο ανώτατο
σημείο της, 12.370 MW, αλλά η ικανότητα ηλεκτροπαραγωγής άγγιζε μόλις τα 12.800 MW, ενώ η
χώρα διαθέτει μόνο με 2-3% αποθεματικό περιθώριο.139 Έτσι, η χώρα αναγκάστηκε να
χρησιμοποιήσει πετρέλαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας το κόστος της,
αφού το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από το φυσικό αέριο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μία
αύξηση της τάξης του 10% στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος των Ισραηλινών. Το
Ισραήλ επρόκειτο να ζητήσει αποζημιώσεις για τις απώλειες που υπέστη εξαιτίας της διακοπής της
συμφωνίας και την ίδια στιγμή οι διεθνείς μέτοχοι της East Mediterranean Gas Company (στο εξής
EMC), η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των παραγόντων που ανέλαβαν την υλοποίηση της
συμφωνίας από πλευράς του Ισραήλ, εγείρουν νομικές αξιώσεις έναντι της Αιγύπτου ίσες με 8 δις
δολάρια για ζημίες που υπέστησαν από τις παραβιάσεις της συμφωνίας σχετικά με τις προμήθειες
φυσικού αερίου.140
Ο εφοδιασμός φυσικού αερίου του Ισραήλ από την Αίγυπτο άρχισε το 2008141, μετά τη
συμφωνία που υπογράφει μεταξύ της Κυβέρνησης του Ισραήλ και της Κυβέρνησης της Αιγύπτου
το 2005142 για τον εφοδιασμό μέχρι και 7 δις κυβικά μέτρα ετησίως για χρονικό διάστημα 20
χρόνων.143 Η συμφωνία αυτή εξυπηρετούσε κυρίως πολιτικές σκοπιμότητες δεδομένης της
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ιστορικής διαμάχης ανάμεσα στις δύο χώρες και της ευάλωτης πολιτικής κατάστασης του Ισραήλ
ως αποτέλεσμα των συνεχών εντάσεων με τους γείτονες του. Αυτού του είδους η οικονομική
συνεργασία αποτελούσε μία εγγύηση της πολιτικής ασφάλειας του Ισραήλ και των δυτικών
συμμάχων του. Από την πλευρά της Αιγύπτου, η συμφωνία αυτή διασφάλιζε ότι ένα ιστορικά
εχθρικό κράτος με ανώτερες στρατιωτικές ικανότητες και μεγαλύτερη πολιτική επιρροή παρέμενε
μερικώς εξαρτημένο από αυτήν.144
Το φυσικό αέριο έρρεε εντός ενός υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος ξεκινούσε από την πόλη El Arish
και κατέληγε σε μία εγκατάσταση υποδοχής κοντά στην πόλη Ashkelon.145 Η υλοποίηση της συμφωνίας
ανατέθηκε στην EMC στην οποία έγινε αναφορά και παραπάνω και η οποία αποτελεί μία κοινοπραξία της
Egyptian General Petroleum, της ισραηλινής Merhav και του αιγύπτιου επιχειρηματία Hussein Salem.
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Εικόνα 1: Υποθαλάσσιος Αγωγός El Arish - Askelon147

Τον Αύγουστο του 2009 η Israel Electric Corporation (στο εξής IEC) ανανέωσε τη συμφωνία
της με την EMC. Η συμφωνία περιλάμβανε αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και ένα σύστημα
περιοδικής αύξησης της τιμής, μείωσης της ποσότητας που η IEC ήταν υποχρεωμένη να αγοράζει
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μέσω της συμφωνίας και εγκαθίδρυση μέτρων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του εφοδιασμού
φυσικού αερίου.148
Η πτώση του Μουμπάρακ το Φεβρουάριο του 2011 ανέδειξε ερωτήματα σχετικά με την
εξαγωγή φυσικού αερίου από την Αίγυπτο σε τόσο χαμηλές τιμές και ο αγωγός έγινε στόχος
επαναλαμβανόμενων επιθέσεων. Συγκεκριμένα, η νέα κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία
προκάλεσε απώλειες στη χώρα της τάξης των 714 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς είχε επιτραπεί
στην EMC να εμπορεύεται με το Ισραήλ σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της παγκόσμιας αγοράς.
Δεν υπάρχει κανένας παγκόσμιος δείκτης τιμών φυσικού αερίου, ούτε αντίστοιχος οργανισμός του
ΟΠΕΚ για την καθιέρωση μίας ενιαίας πολιτικής φυσικού αερίου μεταξύ των κρατών – μελών της,
η οποία θα προσδιορίζει τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων τους με σταθεροποιητικές τιμές
της διεθνούς αγοράς, προκειμένου να διασφαλίσει τα μέλη της, αλλά και να επιτύχει μία ομαλή
ανάπτυξη της βιομηχανίας του φυσικού αερίου. Ακόμα, παρόμοιες συμφωνίες στην περιοχή
δείχνουν ότι η Τουρκία, η Ελλάδα και η Ιταλία πληρώνουν διπλάσια ποσά σε σχέση με το Ισραήλ
για την εισαγωγή φυσικού αερίου. Επιπλέον, παρά τη συμφωνία ειρήνης και τις στενές σχέσεις
ανάμεσα στο καθεστώς Μουμπάρακ και το Ισραήλ, πολλοί Αιγύπτιοι βλέπουν ακόμα το Ισραήλ ως
εχθρό που έχει υπό την κατοχή του Αραβική και μουσουλμανική γη. Μάλιστα, διάφοροι ακτιβιστές
προσπάθησαν να σταματήσουν αυτές τις εξαγωγές μέσω της δικαστικής οδού ακόμα και πριν την
πτώση του Μουμπάρακ.149
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον Waltz (2011: 303-308) η αλληλεξάρτηση
μεταξύ των κρατών, όπως αυτή που αναπτύχθηκε μέσω αυτής της συμφωνίας μεταξύ Αιγύπτου και
Ισραήλ, αποτελεί αμοιβαία τρωτότητα καθώς το κόστος της διάλυσης των σχέσεων τους ή της
μείωσης των συναλλαγών τους είναι περίπου ίσο για το καθένα από αυτά.150
Δεδομένης, της αντιπαλότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η διακοπή της συμφωνίας αυτής αποτέλεσε έναν τρόπο οι πρώτοι
να κερδίσουν έδαφος στον τομέα της πολιτικής έναντι των δεύτερων, οι οποίοι αδυνατούσαν να
ασκήσουν κριτική στη λήξη της συμφωνίας προκειμένου να αποφύγουν να θεωρηθούν ότι δεν είναι
πατριώτες σε σχέση με το τωρινό καθεστώς.151Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι η
εσωτερική κατανάλωση αερίου είναι πολύ μεγάλη στην Αίγυπτο, εξαιτίας των μεγάλων
επιδοτήσεων που χορηγεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση για τη χρήση του. Ο συνδυασμός του μεγάλου
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πληθυσμού και των «γενναίων» επιδοτήσεων σημαίνει ότι μικρός και συρρικνωμένος όγκος
φυσικού αερίου είναι διαθέσιμος για εξαγωγή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, η αιγυπτιακή
κυβέρνηση δεν ασκούσε ποτέ ισχυρό έλεγχο στο Σινά και έτσι, οι Βεδουίνοι και άλλες ομάδες που
ήταν αρνητικά προσκείμενες στην κυβέρνηση του Καΐρου έβλεπαν τον αγωγό ως στόχο επιθέσεων
τους και τον καθιστούσαν ευάλωτο.152
Η διακοπή της συμφωνίας θεωρείται αντιφατική με αυτά που προβλέπονται στο πλαίσιο της
Συνθήκης Ειρήνης του 1979 που υπογράφει μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, καθώς, στο Παράρτημα
ΙΙΙ της Συνθήκης αυτής αναφέρεται ότι η οικονομική συνεργασία επιβάλλεται όποτε είναι αναγκαία
προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη.153
Μία επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνία, αλλά με πιο αυστηρούς όρους, είναι πιθανή.
Δεδομένων των συχνών διακοπών του ενεργειακού εφοδιασμού και της αυξημένης τρωτότητας των
ζητημάτων που αφορούν την ενέργεια, η εγκαθίδρυση μίας Επιτροπής που θα επιβλέπει τις
εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Εθνικών
Υποδομών του Ισραήλ προκειμένου υπό την εποπτεία της να κατασκευαστεί ένας πλωτήρας που θα
εξυπηρετεί ως τερματικός των μεταφορέων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο πλωτήρας αυτός θα
κατασκευαστεί από τη Norway’s Advanced Production και την Loading AS και θα κοστίσει
περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια..154
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο Ισραήλ, όπως και στην Κύπρο το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε για την αναζήτηση και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και η επιτυχία
που σημείωσαν οι έρευνες έδωσαν έναυσμα ώστε να στραφεί και πάλι το ενδιαφέρον στο
νομοθετικό πλαίσιο, τους θεσμούς και τις υποδομές

σχετικά με την ενέργεια, τα οποία ήδη

υπάρχουν στο Ισραήλ, εξαιτίας παλαιότερων ανακαλύψεων, αλλά χρήζουν βελτίωσης λόγω του
μεγαλύτερου όγκου υδρογονανθράκων που περιέχουν τα νέα κοιτάσματα και τον οποίο πρέπει η
ισραηλινή κυβέρνηση να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

iii.

Θεσμοί
Ο πιο χαρακτηριστικός θεσμός του Ισραήλ σχετικά με το φυσικό αέριο είναι η Αρχή Φυσικού

Αερίου του Υπουργείου Εθνικών Υποδομών, Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων, η οποία ιδρύθηκε το
2002.155 Βασική αρχή του θεσμού αυτού είναι η συνεχής ανάπτυξη της ζήτησης φυσικού αερίου ως
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οικονομικής και φιλικής προς το περιβάλλον πηγής ενέργειας και τη μετάβαση της οικονομίας στην
κατανάλωση του. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού η Αρχή Φυσικού Αερίου του Ισραήλ
επιδιώκει την εξασφάλιση σταθερής παροχής φυσικού αερίου, την έκδοση αδειών για ανάπτυξη
υποδομών156σχετικών με το αέριο, καθώς και την ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας μίας
εταιρείας η οποία θα αναλάβει τον έλεγχο όσον αφορά την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών.
Το Συμβούλιο της Αρχής Φυσικού Αερίου, το οποίο θεσπίστηκε με το Νόμο για τον Τομέα
του Φυσικού Αερίου και είναι αρμόδιο να θέτει κριτήρια για την παροχή υπηρεσιών στους
καταναλωτές φυσικού αερίου και να εγκρίνει φορολογία για τη μεταφορά και διανομή φυσικού
αερίου σε αυτούς από τους δικαιούχους.157
Μεταξύ των θεσμών σχετικά με τους υδρογονάνθρακες που καθιερώθηκαν εντός του ίδιου
Υπουργείου είναι το Τμήμα Εποπτείας και Ασφάλειας, το οποίο έχει αναλάβει την
προπαρασκευαστική διαδικασία όσον αφορά τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βιομηχανία
υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη διάδοση της ήδη υπάρχουσας. Επιπλέον, το Τμήμα αυτό
ασχολείται με αδειοδοτήσεις εταιρειών φυσικού αερίου και των προγραμμάτων τους, καθώς και με
την επίβλεψη και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων τους και τη διερεύνηση συμβάντων σε
εργοστάσια υγροποίησης φυσικού αερίου.158
Δέκα χρόνια μετά την ίδρυση και λειτουργία του ανωτέρω θεσμού, τον Αύγουστο του 2012
και μετά την ανακάλυψη των Ταμάρ και Λεβιάθαν συστήνεται μία δι-υπουργική Επιτροπή με
επικεφαλής τον Υπουργό Υδάτων και Ενέργειας, Shaul Tzemach από τον οποίο πήρε και το όνομα
της. Η Επιτροπή αυτή με τις προτάσεις της επιχειρούσε ακριβώς τη διαχείριση και τον έλεγχο των
κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας. Ωστόσο, οι ενέργειες της για την ακριβή εκτίμηση του
αποθεματικού δυναμικού της χώρας, καθώς επίσης και αυτές σχετικά με τις εξαγωγές και την
εσωτερική κατανάλωση φυσικού αερίου, προκάλεσαν αντιδράσεις εντός της Κυβέρνησης και
δημιούργησαν δύο αντίθετα στρατόπεδα, το εξαγωγικό και το αντι-εξαγωγικό.159 Συγκεκριμένα, η
156
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Επιτροπή αυτή έκανε μία σειρά προτάσεων με πρώτη την εξαγωγή έως και του 50% των
αποθεμάτων που περιέχουν πάνω 200 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και την εξαγωγή έως και
του 60% των αποθεμάτων από 100-200 δις κυβικά μέτρα. Στη συνέχεια, πρότεινε την εξαγωγή έως
και του 75% των αποθεμάτων από 25-100 δις κυβικά μέτρα και τέλος, την άρση κάθε περιορισμού
στο μέγεθος των εξαγωγών αποθεμάτων μικρότερων από 25 δις κυβικά μέτρα.160
Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, την επέκταση των υποδομών φυσικού αερίου με την
κατασκευή επιπλέον εισόδων λήψης φυσικού αερίου από τη θάλασσα στην ακτή καθώς επίσης και
εγκαταστάσεων

εισόδου

και

διαχείρισης

φυσικού

αερίου.

Μεταξύ

των

προτάσεων

περιλαμβάνονταν, επιπλέον και η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων και μονάδων αποθήκευσης
φυσικού αερίου, η σύνδεση όλων των υπεράκτιων κοιτασμάτων με το εθνικό σύστημα διανομής
και η επέκταση και βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής που θα ενώνεται με ανεξάρτητους
παραγωγούς ενέργειας και άλλα βιομηχανικά εργοστάσια.161
Με τις προτάσεις αυτές η Επιτροπή προσέβλεπε στην αύξηση της ασφάλειας του
εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο και την ενίσχυση της βιομηχανίας επιτρέποντας της την
πρόσβαση σε μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου.162
Το Συμβούλιο Πετρελαίου, το οποίο θεσπίστηκε από τον Περί Πετρελαίου Νόμο. Αποτελεί
ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο προτείνει, συμβουλεύει και εγκρίνει εκ μέρους του Υπουργείου
Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων σε θέματα σχετικά με τη χορήγηση αδειών για την αναζήτηση, την
παραγωγή και την εκτέλεση ποικίλων εργασιών σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.163

iv.

Νομοθετικό Πλαίσιο
Όσον αφορά τη νομοθεσία, το Ισραήλ ήδη από το 1952 με Νόμο, προσφέρει παγκοσμίως

μερικά από τα μεγαλύτερα προνόμια στις εταιρείες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών
δικαιωμάτων και των εταιρικών φόρων που σχετίζονται με την έρευνα.164 Σύμφωνα, λοιπόν, με το
Νόμο του 1952, αν μία έρευνα καταστεί επιτυχής, ο κύριος του έργου δικαιούται σύμβαση
μίσθωσης για 30 ή 50 χρόνια. Το μερίδιο της κυβέρνησης από το παραγόμενο πετρέλαιο ή αέριο
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είναι 12,5% δικαίωμα εκμετάλλευσης σε είδος ή σε αξία. Άλλοι φόροι, περιλαμβανομένων και των
πληρωμών ενοικίασης, είναι γενικά περιορισμένοι. Μία διάταξη φόρου που ενεργοποιήθηκε το
1956 επέτρεψε στους κυρίους των έργων να περιλάβουν μία έκπτωση από το φορολογητέο
εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων στα οφέλη τους.
Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 50% των κερδών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι
αφορολόγητα.165
Πενήντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά, το 2010, ο νόμος Sheshinski άφησε το ποσοστό των
δικαιωμάτων του κράτους το ίδιο ακριβώς, δηλαδή στο 12,5%, αλλά ενεργοποίησε ένα νέο φόρο
πετρελαίου και αερίου.166
Το 1953 θεσπίστηκαν οι Περί Πετρελαίου Κανονισμοί, οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα σχετικά
με τις αδειοδοτήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, τους αγωγούς και τις
εκθέσεις γεωτρήσεων.167
Οι εξελίξεις στον τομέα του φυσικού αερίου οδήγησαν το 1989 στην έκδοση του Νόμου Περί
Φυσικού Αερίου, ο οποίος αφορά, κυρίως τα πρότυπα ασφάλειας για τη χρήση και για τις
εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τη χορήγηση αδειών έρευνας και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη
εφαρμογής των κανόνων.168 Παρόμοιο είναι και το περιεχόμενο του Διατάγματος για το Φυσικό
Αέριο (Ασφάλεια και Αδειοδότηση) (Εγκαταστάσεις για τη διανομή φυσικού αερίου) του 1999.169
Τρία χρόνια αργότερα, το 2002, εκδόθηκε ο Νόμος σχετικά με τη Βιομηχανία Φυσικού Αερίου με
σκοπό «να δημιουργηθούν συνθήκες για την ανάπτυξη του τομέα του φυσικού αερίου στο Ισραήλ,
μέσω του ιδιωτικού τομέα και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με την
κυβερνητική πολιτική στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας. Να ρυθμίσει τη
δραστηριότητα στον τομέα του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει τις επενδύσεις σε
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αυτόν και να παρέχει υπηρεσίες σε ικανοποιητικά επίπεδα ποιότητας, αξιοπιστίας και
διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αποδοτικότητας. Να εξασφαλίσει τη διατήρηση
της ασφάλειας των εργασιών στον τομέα του φυσικού αερίου.»170
Το 2006 ακολούθησαν οι Κανονισμοί περί Πετρελαίου με τους οποίους θεσπίστηκαν οι αρχές
οι οποίες διέπουν την υπεράκτια έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και οι Κανονισμοί Φυσικού
Αερίου, που αφορούν την ασφάλεια και τις αδειοδοτήσεις σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό
αέριο. Δύο χρόνια αργότερα, το 2008, εκδόθηκαν Κανονισμοί για τον Τομέα του Φυσικού Αερίου
με τους οποίους καθορίζονταν οι τρόποι και οι συνθήκες για την παροχή άδειας διανομής φυσικού
αερίου.
Τέλος, το 2011 η κυβέρνηση εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 2790 Απόφαση που αφορά την
εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη τεχνολογιών που μειώνουν τη χρήση πετρελαίου
στον τομέα των μεταφορών.

v.

Υποδομές
Οι υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές του Ισραήλ μπορούν να υποστηρίξουν, κυρίως,

εισαγωγές πετρελαίου και άνθρακα. Οι νέες ανακαλύψεις, ωστόσο, αφορούν το φυσικό αέριο και
για το λόγο αυτό απαιτείται η αναβάθμιση και η διεύρυνση τους, ώστε να υπάρχει ικανότητα
μεταφοράς στο εσωτερικό, αλλά και εξαγωγής του φυσικού αερίου.
Στο Ισραήλ υφίσταται ήδη ένα δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου μήκους 400
χιλιομέτρων.171 Το νότιο τμήμα του δικτύου αυτού φτάνει ως το εργοστάσιο της Dead Sea Works
και το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής των Σοδόμων. Στα βόρεια, το δίκτυο εκτίνεται ως το
εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής Hagit, το οποίο βρίσκεται στα νότια της πόλης Haifa. Το δίκτυο
διαθέτει

και

υποθαλάσσιο

τμήμα

μέσω

του

οποίου

εφοδιάζει

μεγάλους

σταθμούς

ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανίες,
όπως οι: Israel Chemicals, Dead Sea Works, Nesher Israeli Cement Enterprises.172
Το δίκτυο αυτό, διευρυνόμενο κατάλληλα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις εξαγωγές
φυσικού αερίου από το Ισραήλ στη Μεσόγειο και στη συνέχεια στην Ευρώπη, αλλά και την Ασία.
Οι δρόμοι που θα μπορούσε να ακολουθήσει μία τέτοια διεύρυνση, δεδομένης της γεωγραφικής
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θέσης του Ισραήλ είναι πολλοί και ταυτόχρονα όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο, περιορισμένοι,
δεδομένου ότι οι σχέσεις του με τα γειτονικά αραβικά κράτη παραμένουν ευάλωτες στις κρίσεις. Οι
διάφορες εκδοχές ενός διευρυμένου δικτύου πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά προκειμένου να
αξιολογηθούν τα οφέλη και οι κίνδυνοι τους, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο.
Εικόνα 6: Δίκτυο Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου του Ισραήλ

Μία υπό εξέταση περίπτωση είναι η μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω της
διεύρυνσης του υποθαλάσσιου τμήματος του δικτύου μέχρι τα νέα κοιτάσματα και από εκεί ως τις
ακτές της Κύπρου και τη διάθεση του σε εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου εκεί. Η
παραπάνω θα μπορούσε να θεωρηθεί μία συμφέρουσα εκδοχή, αν ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο
κοίτασμα του Ισραήλ, το Λεβιάθαν, αλλά και το Ταμάρ είναι σχετικά κοντά στην Κύπρο, με την
οποία οι σχέσεις του αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Ωστόσο, το Ισραήλ
επιδιώκει την διατήρηση του ολοκληρωτικού ελέγχου όσον αφορά τον ενεργειακό του τομέα.
Επομένως, η συναίνεση στην κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου στην Κύπρο, αλλά και όπου
αλλού, είναι δύσκολη, παρόλο που η κατασκευή εργοστασίου υγροποίησης φυσικού αερίου στις
δικές του ακτές είναι δυσχερής λόγω της γεωγραφίας του.173
Εικόνα 7: Η γεωγραφική εγγύτητα των ισραηλινών κοιτασμάτων «Λεβιάθαν» και «Ταμάρ» με το κυπριακό
κοίτασμά «Αφροδίτη»174

Η επέκταση του εσωτερικού δικτύου στην Παλαιστίνη και τη γειτονική Ιορδανία, ίσως είναι
περιττή, καθώς οι αγορές λόγω του μικρού μεγέθους τους, πιθανόν, να μην μπορούν να
απορροφήσουν επιπλέον τροφοδοσία.175
Ωστόσο, οι αγωγοί θεωρούνται και έχουν αποδειχτεί και στην πράξη ιδιαίτερα ευάλωτοι όσον
αφορά την ασφάλεια, καθώς αποτελούν εύκολους στόχους τρομοκρατικών επιθέσεων. Μία
αντιπρόταση, ώστε να μειωθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι είναι η κατασκευή πλησίον των
κοιτασμάτων πλωτής εξέδρας επεξεργασίας και υγροποίησης φυσικού αερίου, το οποίο στη
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συνέχεια θα μεταφέρεται με πλοία. Με αυτό τον τρόπο όλα τα μέτρα ασφαλείας θα επικεντρωθούν
στην εξέδρα, η οποία καταλαμβάνει μία πιο περιορισμένη γεωγραφική έκταση σε σχέση με έναν
αγωγό.
Το Φεβρουάριο του 2011, ο Υπουργός Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων του Ισραήλ
ανακοίνωσε το σχέδιο κατασκευής ενός πλωτού τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου πλησίον
της ακτής Hadera. Την κατασκευή του θα αναλάβει η Israel Natural Gas Lines Company και
σχεδιαζόταν να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2012, πράγμα το οποίο, όμως, δεν συνέβη. Από
την εγκατάσταση αυτή το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μεταφέρονταν με δεξαμενόπλοιο και θα
παραλαμβάνονταν από την IEC, το μεγαλύτερο καταναλωτή φυσικού αερίου στο Ισραήλ. Στις
βιομηχανίες και τους λοιπούς καταναλωτές, το φυσικό αέριο θα παραδίδονταν είτε με το ίδιο
δεξαμενόπλοιο, είτε με άλλα. Λίγους μήνες αργότερα, το Νοέμβριο του 2011 οι εταίροι του Tamar
υπέγραψαν μία συμφωνία με τις εταιρείες DSME, Next Decate και Sohitir ώστε να ξεκινήσουν από
κοινού την ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής της πλωτής εγκατάστασης
υγροποίησης φυσικού αερίου που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2017.176
Μεταξύ των σχεδίων στον τομέα των υποδομών του Ισραήλ περιλαμβάνεται όχι μόνο η
κατασκευή νέων, αλλά και η αξιοποίηση όσων ήδη υπάρχουν. Συγκεκριμένα, τα υπεράκτια
κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ashkelon που πρόκειται σύντομα να εξαντληθούν, όπως το MaryB, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στρατηγικές και λειτουργικές δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού
αερίου για τη διασφάλιση αποθεμάτων και να επιτραπεί η ευελιξία στην τροφοδοσία όταν η ζήτηση
βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της.177

vi.

Το φυσικό αέριο και οι περιφερειακές σχέσεις του Ισραήλ
Εκτιμάται ότι οι νέες ανακαλύψεις αποθεμάτων φυσικού αερίου στο Ισραήλ είναι δυνατό να

καλύψουν τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας για είκοσι πέντε χρόνια περίπου, γεγονός που θα
μπορούσε να την καταστήσει ανεξάρτητη από εισαγωγές. Με αυτόν τον τρόπο, το Ισραήλ θα
αποκομίσει πληθώρα οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών ωφελημάτων από τις
ανακαλύψεις αυτές. Εκτός, όμως, από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες
αυτές ανακαλύψεις στο Ισραήλ, γίνονται ταυτόχρονα και αφορμή για κάθε είδους διαμάχη με τα
γειτονικά κράτη.
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Οι περισσότερες γεωτρήσεις φυσικού αερίου του Ισραήλ πραγματοποιούνται στα όρια της
ΑΟΖ του, στα βόρεια πλησίον της διαχωριστικής γραμμής με το Λίβανο και στα νότια με τη Γάζα.
Η Παλαιστίνη, η Συρία, η Αίγυπτος και ο Λίβανος διακήρυξαν ότι αυτά τα κοιτάσματα φυσικού
αερίου μπορεί να βρίσκονται εντός των δικών τους χωρικών υδάτων και κατηγόρησαν το Ισραήλ
ότι τα καταχράται.

Παλαιστίνη
Όσον αφορά την Παλαιστίνη, στα εδάφη της διαθέτει μερικά μικρά υπεράκτια Οικόπεδα
που

παραμένουν

ανεκμετάλλευτα

λόγω

των

υφιστάμενων

προβλημάτων

μεταξύ

των

παλαιστινιακών αρχών και της ισραηλινής κυβέρνησης, τα οποία επανέρχονται συνεχώς και
αφορούν, κυρίως, τις εκατέρωθεν εδαφικές διεκδικήσεις, το καθεστώς της Ιερουσαλήμ και την
κατανομή των φυσικών πόρων, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την επιθετική στάση της Χαμάς
απέναντι στο Ισραήλ.178
Στα τέλη της προηγούμενης χιλιετίας, το 1999 η BG ανακάλυψε το κοίτασμα φυσικού
αερίου Marine-I, εντός των παλαιστινιακών χωρικών υδάτων, 15 περίπου μίλια από τις ακτές της
Γάζας.179
Εικόνα 8: Το υπεράκτιο κοίτασμα Gaza - Marine180

Tα αποθέματα του εν λόγω κοιτάσματος θεωρούνται αρκετά για να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες φυσικού αερίου της Παλαιστίνης, κα να της επιτρέψουν ακόμα και να κάνει εξαγωγές
λόγω της μικρής εσωτερικής κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε τους
αξιωματούχους του Ισραήλ και της Παλαιστίνης σε διαπραγματεύσεις για πιθανές συμφωνίες
φυσικού αερίου. Η έλλειψη πολιτικής εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές, ωστόσο, περιέπλεξε
τις διαπραγματεύσεις και τις κατέστησε άκαρπες, με το Ισραήλ, μάλιστα, να διατείνεται ότι
οσοδήποτε αέριο σε αυτήν την περιοχή είναι υπό τη δική του δικαιοδοσία.181
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Λίβανος
Τα σημαντικότερα, όμως, προβλήματα του Ισραήλ σημειώνονται στις σχέσεις του με το
Λίβανο, καθώς, τα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν βρίσκονται κοντά στην αμφισβητούμενη από
το Λίβανο γραμμή που χωρίζει τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ και του Λιβάνου.
Το 2010, ο Λίβανος προσπάθησε να έρθει σε συμφωνία με τις γειτονικές του Συρία και
Κύπρο ώστε να οριοθετήσει την ΑΟΖ του με το καθένα από τα δύο αυτά κράτη και τον Αύγουστο
του ίδιου χρόνου στο Κοινοβούλιο του ψηφίστηκε το νομοσχέδιο σχετικά με τις έρευνες φυσικού
αερίου και πετρελαίου, προκειμένου να προχωρήσει και αυτός σε τέτοιες ενέργειες στη θαλάσσια
περιοχή της δικαιοδοσίας του.182
Η λιβανική πλευρά, παρότι αποδέχεται το γεγονός ότι τα ισραηλινά φρέατα φυσικού αερίου
βρίσκονται εντός της αδιαμφισβήτητης επικράτειας του Ισραήλ, ισχυρίζεται ότι τα κοιτάσματα
εκτείνονται και στα δικά του χωρικά ύδατα. Όσον αφορά, μάλιστα το Λεβιάθαν, ο Λίβανος
προκειμένου να στηρίξει τους ισχυρισμούς του προσκόμισε στον ΟΗΕ χάρτη και ταυτόχρονα
αρνήθηκε να κυρώσει τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ που έχει υπογράψει με την Κύπρο. Ανάμεσα
στους λόγους που διαμόρφωσαν αυτήν τη στάση του Λιβάνου περιλαμβάνεται και ο φόβος ότι οι
Τουρκοκύπριοι πιθανόν θα διαφωνήσουν με μία τέτοια συμφωνία και με αυτόν τον τρόπο θα
διαταραχτούν τα οικονομικά συμφέροντα μεταξύ Λιβάνου και Τουρκίας. Συγκεκριμένα, οι Αρχές
του Λιβάνου ζήτησαν από τον ΟΗΕ να βοηθήσει ώστε να προσδιοριστούν προσωρινά τα θαλάσσια
σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο με μία θαλάσσια γραμμή αντίστοιχη της Blue Line που
εγκαταστάθηκε από τον ΟΗΕ το 2000. Ωστόσο, ο ΟΗΕ ήταν αρνητικός σε αυτήν την εκδοχή. Η
οριοθέτηση της Blue Line χρειάστηκε επτά χρόνια διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεξήχθησαν σε
ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυσπιστίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ,
χωρίς την καλή θέληση και των δύο πλευρών, η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων καθίσταται
ακόμα πιο δύσκολη. Ένα χρόνο περίπου αργότερα, στα μέσα του 2011, ο Λίβανος προσέφυγε και
πάλι στον ΟΗΕ προκειμένου να υποβάλει τα παράπονα του για την πρόσφατη οριοθέτηση της ΑΟΖ
μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου.183 Το Ισραήλ απέρριψε την πιθανότητα έμμεσων διαπραγματεύσεων
υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ για την επίλυση της διαφοράς και κάλεσε το Λίβανο σε διμερείς
διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα σύνορα. Επιπλέον, ενέκρινε την
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οριοθέτηση των βορείων συνόρων σύμφωνα με το χάρτη που κατέθεσε ο Λίβανος στον ΟΗΕ, αν
και η χάραξη της συνοριακής γραμμής από το Ισραήλ ευνοούσε το Λίβανο. 184
Εικόνα 9: Αμφισβητούμενη περιοχή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ 185

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, εντείνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση, διατείνεται ότι
το Ταμάρ ανήκει εξολοκλήρου στο Λίβανο και ο γενικός γραμματέας της, Hassan Narsallah,
ανακοίνωσε ότι αν το Ισραήλ απειλήσει τα σχέδια του Λιβάνου, θα υποχρεώσουν τόσο το Ισραήλ
όσο και οποιονδήποτε άλλο να σεβαστεί τα δικαιώματα τους στην ενέργεια με οποιονδήποτε τρόπο.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Χεζμπολάχ είναι εξοπλισμένη με πυραύλους C-802 που μπορούν να
εκτοξευθούν κατά των ισραηλινών υπεράκτιων, πλωτών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με
ολέθριες πολιτικές, οικονομικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές συνέπειες, ενώ παράλληλα έχει
προετοιμάσει και θαλάσσια μοίρα καταδρομών.186
Οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ, από την άλλη, δήλωσαν απερίφραστα ότι θα
υπερασπιστούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της χώρας και ο στόλος του πολεμικού ναυτικού
του Ισραήλ έθεσε μία γραμμή σημαντήρων δύο μιλίων μεταξύ των θαλασσίων συνόρων Ισραήλ και
Λιβάνου. Κατά το Λίβανο και τη Χεζμπολάχ η μονομερής αυτή πράξη παραβιάζει την ΑΟΖ του
Λιβάνου κατά 850 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι
οποιαδήποτε προσπάθεια από μέρος του Λιβάνου ή της Χεζμπολάχ να πλήξει τις υπεράκτιες
εγκαταστάσεις θα προκαλέσει ισχυρά ισραηλινά αντίποινα.187
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Σύμφωνα με το ρεαλισμό, ο πόλεμος και η απειλή του, η οποία χρησιμοποιείται σε αυτήν
την περίπτωση, αποτελούν εργαλείο πολιτικής που χρησιμοποιείται από τις μονάδες του διεθνούς
συστήματος ως μέσο για την επίτευξη σκοπών, όπως η διατήρηση της ισορροπίας ισχύος μεταξύ
Λιβάνου και Ισραήλ. Επομένως, ο πόλεμος και η απειλή του επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία
του διεθνούς, αλλά και του εκάστοτε περιφερειακού συστήματος «αφού προσδιορίζουν την
ύπαρξη, την έκταση, την ισχύ των κρατών και την ισορροπία ισχύος μεταξύ τους». 188

Αίγυπτος
Οι εκτιμήσεις σχετικά με το πού εκτείνεται το Λεβιάθαν προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες και
του Καΐρου189, το οποίο προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει πιστά τη χάραξη των συνόρων
ανάμεσα στο Ισραήλ και την Κύπρο για να διασφαλίσει ότι δεν θα παραβιαστεί η ΑΟΖ της
Αιγύπτου ή η συμφωνία που υπογράφηκε το 2003 με την Κύπρο.

Κύπρος
Η στάση του Ισραήλ απέναντι στην Κύπρο υπήρξε γενικότερα ουδέτερη, δεδομένης της
ομοιότητας της περίπτωσης των Ελληνοκυπρίων με αυτήν των Παλαιστινίων. Ωστόσο, οι ραγδαίες
εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο Ισραήλ και τα γειτνιάζοντα
κοιτάσματα φυσικού αερίου, οδήγησαν σταδιακά στην μεταξύ τους προσέγγιση, με αποτέλεσμα να
βρισκόμαστε σήμερα πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας κοινής εκμετάλλευσης (Unitization
Framework Agreement) των πεδίων που πιθανόν θα ανακαλυφθούν κατά μήκος της κοινής
μεθορίου των ΑΟΖ τους.190 Επιπλέον, η ισραηλινή Delek και η Noble Energy International ltd
υπέβαλαν, ήδη, από κοινού αίτημα στην κυπριακή κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει η Delek μέσα από
συμφωνία με την Κύπρο και τη Noble Energy να συμμετέχει με ποσοστό 30% στα δικαιώματα της
αμερικανικής εταιρείας στο Οικόπεδο 12.
Στη Συμφωνία του 2007 μεταξύ των δύο Μερών όσον αφορά την οριοθέτηση της ΑΟΖ
μεταξύ τους, τα δύο Μέρη άφησαν σε εκκρεμότητα μία λωρίδα μήκους 17 χιλιομέτρων στην
περιοχή του σημείου 23. Το Ισραήλ επωφελήθηκε από αυτήν την έλλειψη προκειμένου να κατάσχει
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αυτήν την περιοχή και επομένως, να οικειοποιηθεί τους ενεργειακούς πόρους που πιθανόν
βρίσκονται σε αυτό, ή και να το αξιοποιήσει για τη δημιουργία υπεράκτιων υποδομών.191
Με την πάροδο των τελευταίων πέντε ετών, ωστόσο, η Κύπρος αναδείχτηκε σε έναν από
τους σημαντικότερους ανταγωνιστές του Ισραήλ στον τομέα του φυσικού αερίου, κυρίως. Η
Κύπρος, σε αντίθεση με το Ισραήλ, έχει ανάγκη πολύ μικρότερων ποσοτήτων φυσικού αερίου του
συνολικού παραγωγικού δυναμικού του προκειμένου να καλύψει τις εσωτερικές της ανάγκες, με
αποτέλεσμα να της απομένουν, συγκριτικά με το Ισραήλ, μεγαλύτερες ποσότητες για εξαγωγή. Ένα
ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου σε σχέση με το Ισραήλ είναι το γεγονός ότι έχει
αναπτύξει μία σαφέστερη στρατηγική εξαγωγών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατασκευή
Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό, εξασφαλίζοντας, μάλιστα συγκεκριμένες επενδύσεις για τις
οποίες έχει ήδη γίνει λόγος. Τέλος, οι τεταμένες σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο, το
καθιστούν ένα προβληματικό πεδίο επενδύσεων για τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές πετρελαϊκές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αραβικά κράτη ή/ και επιδιώκουν εξαγωγές στην ασιατική
αγορά.192 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ισχύς της Κύπρου αυξάνεται εντός
του περιφερειακού συστήματος σε σχέση με αυτήν του Ισραήλ.

Τουρκία
Τρία περίπου χρόνια πριν, τον Ιούνιο του 2010 εξαιτίας της έντασης που είχε προκληθεί με
το Ισραήλ, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα αναπτύξει
κοινά προγράμματα με το Ισραήλ μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα των σχέσεων τους και
ακόμα ότι η Τουρκία δεν έχει καμία πρόθεση να αρχίσει μία μελέτη μεταφοράς υδάτων ή φυσικού
αερίου στο Ισραήλ.
Τρία περίπου χρόνια αργότερα, άρχισε μία προσπάθεια ομαλοποίησης των σχέσεων των δύο
χωρών. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη συγγνώμη του για τα
γεγονότα της 1ης Ιουνίου 2010, κάνοντας το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο, η
Τουρκία έθεσε τρεις προϋποθέσεις, για μία ουσιαστική επαναπροσέγγιση. Πρώτη είναι η επίσημη
συγγνώμη του ισραηλινού πρωθυπουργού ∙ δεύτερη η αποζημίωση των θυμάτων του εν λόγω
συμβάντος και τρίτη η άρση του οικονομικού αποκλεισμού της Γάζας. Το Ισραήλ ικανοποίησε εν
μέρει τις δύο πρώτες, αλλά αρνήθηκε να ικανοποιήσει την τελευταία. Στα εμπόδια μου συναντά η
ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών, προστέθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου
Προέδρου και Αντι-προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο και τη Συρία, οι οποίες
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αφορούσαν και το Ισραήλ και άφησαν να διαφανεί η πρόθεση της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί τις
ταραχές στο εσωτερικό των χωρών αυτών, προκειμένου να αυξήσει την επιρροή της στον αραβικό
κόσμο.193
Τα παραπάνω θέτουν εν αμφιβόλω την κατασκευή ενός τουρκο-ισραηλινού υποθαλάσσιου
αγωγού φυσικού αερίου από το ισραηλινό κοίτασμα Λεβιάθαν στο τουρκικό λιμάνι Τσεϊχαν.
Δεδομένων των ευθραύστων σχέσεων των κρατών αυτών, το σχέδιο της κατασκευής ενός τέτοιου
αγωγού, την οποία επρόκειτο να αναλάβει η Delek, θα έπρεπε να περιλαμβάνει και ορισμένες
εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες, ωστόσο, αναπόφευκτα περιλαμβάνουν τη διέλευση του αγωγού από
τα σύνορα χερσαία και θαλάσσια, του Λιβάνου, της Κύπρου και της Συρίας, γεγονός που καθιστά
τις λύσεις αυτές προβληματικές, δεδομένης της κατάστασης στο εσωτερικό τόσο του Λιβάνου, όσο
και της Συρίας και των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου.194

vii.

Συμπεράσματα
Η πολιτική που ακολουθεί αυτήν τη στιγμή το Ισραήλ όσον αφορά το φυσικό αέριο,

επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού
μείγματος και τη μετατόπιση του προς το φυσικό αέριο, τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων
πετρελαίου και τη σταθεροποίηση της τροφοδοσίας. Οι ισραηλινοί ηγέτες ισχυρίζονται ότι η
προώθηση της ενεργειακής διαφοροποίησης και η μείωση της εξάρτησης της χώρας από ορυκτά
καύσιμα θα ενδυναμώσει, όχι μόνο την ενεργειακή, αλλά και την εθνική ασφάλεια. 195
Με όρους οικονομίας, το φυσικό αέριο προσφέρει έσοδα στο ταμείο της χώρας και
συμβάλλει στην αποταμίευση συναλλάγματος, την αύξηση των διεθνών επενδύσεων και του ΑΕΠ.
Δεδομένου ότι διαθέτει μία αναπτυσσόμενη, αλλά περιορισμένη εσωτερική αγορά, το Ισραήλ
επιθυμεί την προώθηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα σε
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ξένους επενδυτές και αναπτυξιακούς φορείς. Η δημιουργία μίας αγοράς εξαγωγών με περιορισμένο
ανταγωνισμό είναι μία κερδοφόρα ευκαιρία.196
Η μετάβαση του ηλεκτρισμού από τον άνθρακα, ο οποίος ως τώρα αποτελούσε βασικό
καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή,197στο φυσικό αέριο θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο του
Ισραήλ,198καθώς θα μειωθούν οι εισαγωγές άνθρακα και θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα.199 Επιπλέον, η χρήση του φυσικού αερίου πρόκειται να οδηγήσει στη μείωση της χρήσης
του πετρελαίου και των προϊόντων του, άρα και των εισαγωγών τους200, ανακουφίζοντας, σε
μεγάλο βαθμό, το Ισραήλ από τη διακύμανση των τιμών τους στη διεθνή αγορά. Ενδεικτικά, το
2010, η κατανάλωση φυσικού αερίου αντικατέστησε περίπου 4,5 εκ. τόνους διυλισμένου
πετρελαίου.201
Η γεωγραφική εγγύτητα και οι στενοί οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί του Ισραήλ με την
Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές της, καθιστούν την τελευταία
έναν ελκυστικό στόχο όσον αφορά τις εξαγωγές φυσικού αερίου του.202 Επιπλέον, στην Ευρώπη η
τιμή του φυσικού αερίου είναι 12$/mBtu, τιμή σχεδόν διπλάσια από αυτήν στην εσωτερική αγορά
(5,50$/mBtu) του Ισραήλ. Το γεγονός αυτό καθιστά τις εισαγωγές φυσικού αερίου της Ευρώπης
από το Ισραήλ εξαιρετικά συμφέρουσες. Το Ισραήλ, ωστόσο, πρέπει να ανταγωνιστεί τη Ρωσία, τη
Νορβηγία και την Αλγερία, που τροφοδοτούν ως τώρα την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Επιπλέον, η
πραγματοποίηση των εξαγωγών εξαρτάται καταρχήν από τα επίπεδα της εσωτερικής ζήτησης και
τις πιθανές νέες χρήσεις του αερίου. Ακόμα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος της
υγροποίησης του προκειμένου να μεταφερθεί και όλα τα θέματα που αφορούν την ενεργειακή
ασφάλεια.203
Γενικότερα, οι εξαγωγές πρόκειται να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη
ασφάλεια της χώρας, καθώς αυτές απαιτούν συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες θα
αποτελέσουν πιθανόν χώρες διαμετακόμισης του φυσικού αερίου, αλλά και με τους εισαγωγείς.
Σύμφωνα με όλα όσα έχουν αναφερθεί σχετικά με τις σχέσεις του Ισραήλ με της γειτονικές του
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χώρες, οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου οι εξαγωγές να περικλείουν το
λιγότερο δυνατό κίνδυνο είναι το ποιες χώρες εμπλέκονται σε αυτές, κυρίως κατά τη διανομή του
φυσικού αερίου, ποιες είναι οι διατιθέμενες υποδομές των χωρών αυτών και πόσο ευάλωτες είναι
στους κινδύνους (π.χ. τρομοκρατικές επιθέσεις) και αν οι εμπλεκόμενες χώρες είναι ικανές να
ασκήσουν έλεγχο στις υποδομές αυτές.
Σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, υπό το πρίσμα του ρεαλισμού, παρατηρείται σταδιακή αλλαγή
του status quo στο περιφερειακό σύστημα της Ανατολικής Μεσογείου με αύξηση της ισχύος του
Ισραήλ, λόγω του ελέγχου που ασκεί επί εξαιρετικά σημαντικών, τόσο από άποψη θέσης, όσο και
από άποψη μεγέθους φυσικών πόρων. Ο έλεγχος αυτός οδηγεί στη μείωση του βαθμού εξάρτησης
όσον αφορά την ενέργεια, κυρίως από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, όπως και η Τουρκία
αντιμετωπίζουν πλέον το Ισραήλ ως απειλή της θέσης που ως τώρα κατείχαν στο περιφερειακό
αυτό σύστημα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι ο ανταγωνισμός εντός του
περιφερειακού συστήματος μεταξύ του Ισραήλ και άλλων μονάδων όπως η Αίγυπτος και ο Λίβανος
αυξάνεται και αναλογικά αυξάνεται και η ανασφάλεια των μονάδων αυτών. Αυτό, το καθιστά
επιρρεπές στην εκδήλωση συγκρούσεων και ταυτόχρονα αναδεικνύει νέες συμμαχίες, όπως αυτή
του Ισραήλ με την Κύπρο.

6.

Αίγυπτος
Οι εξελίξεις του ενεργειακού τομέα της Ανατολικής Μεσογείου αποτελούν για την Αίγυπτο

ένα ζήτημα που πρέπει να διαχειριστεί ταυτόχρονα με αυτά της εσωτερικής της πολιτικής. Τα
γεγονότα αυτά αυξάνουν τις δυσκολίες και ελλοχεύουν πολλούς κινδύνους, όσον αφορά τα
ενεργειακά ζητήματα.
Τα αποδεδειγμένα αποθέματα υδρογονανθράκων της Αιγύπτου ανέρχονται σε 77 τρις κυβικά
πόδια φυσικού αερίου και 4,4 δις βαρέλια αργού πετρελαίου, πάνω από το 80% του οποίου
βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου. Το 70% της ως τώρα υπεράκτιας παραγωγής
υδρογονανθράκων της χώρας γίνεται στο Δέλτα του Νείλου. Η ημερήσια παραγωγή φυσικού
αερίου της Αιγύπτου αγγίζει τα 6 δις κυβικά πόδια. Η αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου
που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, αποτελεί δείκτη ανάπτυξης της χώρας. Προκείμενου, λοιπόν,
η Αίγυπτος να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της σε φυσικό αέριο προβαίνει σε προκήρυξη και
χορήγηση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης σε Οικόπεδα εντός της χερσαίας και θαλάσσιας
περιοχής δικαιοδοσίας της.

Οι ξένες εταιρείες πετρελαίου άρχισαν να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και πολύ γρήγορα ανακάλυψαν μία
σειρά σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε διάφορες χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές. 204
Μέχρι το 2000, οι περισσότερες υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αίγυπτο επικεντρώνονταν στα αβαθή ύδατα του Κόλπου του
Σουέζ. Με την ανατολή της νέας χιλιετίας, όμως, άρχισαν έρευνες και σε βαθύτερα ύδατα.205
Αν και η εκμετάλλευση χερσαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων πραγματοποιείται στην
Αίγυπτο ήδη από το 1970, μόλις το 2012 το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου έλαβε την
έγκριση από το Υπουργείο Άμυνας ώστε η GASCO να προκηρύξει διαγωνισμό ώστε να δοθούν
άδειες σε διεθνείς εταιρείες για τη διεξαγωγή ερευνών και την αναζήτηση φυσικού αερίου στη
Μεσόγειο σε τέσσερεις περιοχές κοντά στα Ανατολικά σύνορα της χώρας με το Ισραήλ. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις του US Geological Survey τα αποθέματα της περιοχής ανέρχονται σε 223 τρις
κυβικά πόδια.206
Μεταξύ των υπεράκτιων κοιτασμάτων της Αιγύπτου που ανακαλύφθηκαν στη Μεσόγειο
περιλαμβάνεται το Taurt-7, που βρίσκεται 70 χλμ. από τις βορειοανατολικές ακτές του λιμανιού
Said, στον Ανατολικό Νείλο.207 Ένα άλλο υπεράκτιο κοίτασμα είναι το Ravena-1,208 βορειοδυτικά
της Rosetta, 40 χλμ. από τις ακτές της Αιγύπτου σε βάθος περίπου 650 μ. Το υπεράκτιο κοίτασμα
Seth βρίσκεται Ανατολικά του Νείλου του Δέλτα και το αέριο εξάγεται από εκεί μέσω του αγωγού
Denise στο τερματικό El Gamil κοντά στο λιμάνι Said. Στα υπεράκτια κοιτάσματα της Αιγύπτου
συγκαταλέγεται και το Hodoa, 80 χλμ. βορειοδυτικά της Αλεξάνδρειας. Στα δυτικά του Δέλτα του
Νείλου, σε βάθος 2.178 μέτρων βρίσκεται και το κοίτασμα Polaris -1, η πρώτη ανακάλυψη στο
West Mediterranean Water Concession μετά την ανακάλυψη Ruby το 2002.209
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Οι ποσότητες φυσικού αερίου που περιείχαν τα κοιτάσματα της Αιγύπτου επέτρεπαν στη
χώρα εκτός από την κάλυψη των δικών της αναγκών να πραγματοποιεί και εξαγωγές. Η Ιορδανία,
με την οποία η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία ειρήνης το 1994210, εξαρτάται από το αιγυπτιακό
φυσικό αέριο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής κατά 80%, ενώ οι χώρες του Ισραήλ, όπως έχει
ήδη αναφερθεί και της Συρίας εισάγουν και αυτές για τους ίδιους σκοπούς φυσικό αέριο από την
Αίγυπτο.
Ωστόσο, παράγοντες, όπως, η αυξημένη εσωτερική ζήτηση, στην οποία συνέβαλε το
γεγονός ότι οι θερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν περίπου
το 65% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της Αιγύπτου, έχουν τροποποιηθεί ώστε αντί
για πετρέλαιο να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο,211 οι ανεπαρκείς υποδομές και οι
μεταβολές στην εσωτερική πολιτική της χώρας οδήγησαν σε δημόσια κριτική για τις υπάρχουσες
συμφωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία εξαγωγής αερίου στο Ισραήλ, στην
οποία έχει ήδη γίνει εκτενής αναφορά, σε προηγούμενη ενότητα. Έτσι, μετά την πτώση του
Μουμπάρακ, οι διάδοχοι του αποφάσισαν να κάνουν αλλαγές στις συμφωνίες εξαγωγής φυσικού
αερίου και να τις διαμορφώσουν έτσι ώστε η τιμή πώλησης του αιγυπτιακού φυσικού αερίου να
προσεγγίζει περισσότερο αυτές της παγκόσμιας αγοράς προκειμένου η χώρα να αποκομίσει τα
μεγαλύτερα δυνατά οικονομικά οφέλη.212

i. Νομοθετικό Πλαίσιο
Δεδομένου ότι η Αίγυπτος περιπλέχθηκε από νωρίς στην περιπέτεια της αναζήτησης
πετρελαίου, αλλά και φυσικού αερίου, διαμόρφωσε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ορίζει τις
κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή διαδικασιών και δραστηριοτήτων που αφορούν τους
υδρογονάνθρακες και θεσπίζει όργανα με σχετικές αρμοδιότητες.
Αρχικά, η νομοθεσία επικεντρώνεται στο πετρέλαιο, δεδομένων των ανακαλύψεων των
σχετικών ερευνών. Σύμφωνα με χρονολογική σειρά, με το Νόμο 66/1953 αναφορικά με τα ορυχεία
και λατομεία, εγκαθιδρύεται ο Γενικός Οργανισμός Αιγυπτιακού Πετρελαίου υπό τη διοίκηση του
Υπουργείου Βιομηχανίας και τρία χρόνια αργότερα με το νόμο 135/1956 η Γενική Διεύθυνση
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Πετρελαϊκών Υποθέσεων.213 Ο υπ’ αριθμόν 61 Νόμος του 1958 όριζε τα κίνητρα που χορηγούνται
για επενδύσεις σχετικές με τους φυσικούς πόρους.

214

Στη συνέχεια, ο Νόμος 20 του 1976

εγκαθιδρύει και ορίζει τις αρμοδιότητες της Γενικής Αρχής Πετρελαίου. Το 1988, ο υπ’ αριθμόν 4
Νόμος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τους αγωγούς πετρελαίου.215
Από τη δεκαετία του 1980, κυρίως και έπειτα θεσπίστηκαν νόμοι σχετικοί με το φυσικό
αέριο, όπως ο 217 του 1980. Ο Νόμος 120 του 1995 αφορά την τιμή ανά κυβικό μέτρο του
συμπιεσμένου φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τα αυτοκίνητα. Στη δεκαετία
του 2000, τα σημαντικότερα νομοθετήματα σχετικά με το φυσικό αέριο είναι το Πρωθυπουργικό
Διάταγμα Νο 1009 του 2001 αναφορικά με την ίδρυση της Egyptian Holding Company for Natural
Gases (EGAS), για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω και ο Νόμος Νο 1675 του 2005 , ο οποίος
ορίζει ζητήματα σχετικά με την τιμή πώλησης του φυσικού αερίου για τον τομέα της
βιομηχανίας.216

ii. Θεσμοί
Τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, αλλά και την εφαρμογή της έχουν
αναλάβει τα οριζόμενα από το Νόμο θεσμικά όργανα, το σημαντικότερο από τα οποία είναι το
Ανώτατο Συμβούλιο Ενέργειας. Το όργανο αυτό θεσπίστηκε το 1979 και αποτελεί το ανώτατο
όργανο χάραξης πολιτικής για τον τομέα της ενέργειας. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ηλεκτρισμού και Ενέργειας και του Υπουργείου Πετρελαίου, καθώς
και εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων. Μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του είναι η λήψη
αποφάσεων σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.217
Ένας ακόμα από τους θεσμούς του αιγυπτιακού κράτους σχετικά με τους υδρογονάνθρακες
είναι και η Egyptian General Petroleum Company, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα
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εισαγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων.218 Αντίστοιχα, η
Egyptian Natural Gas Holding Company είναι ο μοναδικός αγοραστής και πωλητής του φυσικού
αεριού στην εσωτερική αγορά της Αιγύπτου.219
Τέλος, η Ganoub El – Wadi Holding Company (GANOPE) είναι υπεύθυνη για το χειρισμό
όλων των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη δυτική περιοχή της Αιγύπτου.220

iii. Υποδομές
Η Αίγυπτος, σήμερα, διαθέτει ένα δίκτυο αγωγών (στο εξής Arab Gas Pipeline) για
εξαγωγές φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και την Ευρώπη, την Ασία
και την Αμερική.221 Η κατασκευή του δικτύου αυτού ολοκληρώθηκε το 2004 και ένα χρόνο
αργότερα, το 2005 άρχισαν να λειτουργούν και οι τρεις πρώτοι Σταθμοί Συμπίεσης Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου στη Damietta. Εκτός από τον Arab Gas Pipeline σε λειτουργία βρίσκεται, επίσης
και ο αγωγός Arish-Ashkelon στη Χερσόνησο του Σινά καθώς και ο Ashkelon-Ισραήλ που άρχισε
να λειτουργεί το 2008 στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγωγής φυσικού αερίου με το Ισραήλ.
Υπάρχει, επίσης και ο αγωγός SUMED (Suez – Mediterranean Pipeline). Πρόκειται για έναν αγωγό
μεταφοράς φυσικού πετρελαίου που ξεκινά από το Τερματικό Ain Sukkna στον κόλπο του Σουέζ
και φτάνει στην ακτή Sidi Kerir της Αλεξάνδρειας. Μεταξύ των υποδομών της Αιγύπτου
περιλαμβάνεται, επίσης και ένα εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό μαζί με τον
Αραβικό Αγωγό Φυσικού Αερίου εξυπηρετούν τις εξαγωγές σε Ιορδανία, Ισραήλ και Λίβανο. 222
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Εικόνα 10: Αγωγός SUMED223

Η Αίγυπτος συζητά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις γειτονικές της χώρες, ακόμα και με
το Ισραήλ για συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Το γεγονός αυτό βέβαια, θα αυξήσει το βαθμό
αλληλεξάρτησης μεταξύ τους, παράλληλα, όμως, θα συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας
ισχύος μεταξύ των χωρών της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικά η συνεργασία με το
Ισραήλ, θα αναδείξει ακόμα περισσότερο το στρατηγικό του ρόλο στον ενεργειακό τομέα της
Ανατολικής Μεσογείου. Ταυτόχρονα, όμως, θα κατευνάσει τον ανταγωνισμό με την Αίγυπτο
μειώνοντας τις μεταξύ τους εντάσεις και το ενδεχόμενο σύγκρουσης. Από την άλλη, μία τέτοια
συνεργασία ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ισραήλ, ίσως φέρει αντιμέτωπη την πρώτη με τον
Λίβανο εξαιτίας της διαμάχης του με το Ισραήλ σχετικά με τα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν, η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μία διατάραξη των σχέσεων της Αιγύπτου με το Λίβανο, ωστόσο, δεν
θα τη συνέφερε καθώς έχει υπογράψει συμφωνία με το Λίβανο για να του παρέχει φυσικό αέριο
μέσω του δικτύου που μεταφέρει ήδη αιγυπτιακό φυσικό αέριο στην Ιορδανία και τη Συρία.224 Η
συμφωνία σχετίζεται με προηγούμενες σκέψεις για χρήση αιγυπτιακού φυσικού αερίου στα
εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής του βόρειου Λιβάνου. Δεδομένης της έντασης που υπάρχει με το
Ισραήλ, ο Λίβανος, ακόμα και όταν το ισραηλινό φυσικό αέριο είναι έτοιμο για εξαγωγή, θα
προτιμήσει, πιθανόν, να καλύψει τις ανάγκες του από την Αίγυπτο.
Στις υποδομές του αιγυπτιακού κράτους περιλαμβάνεται ένα δίκτυο διανομής φυσικού
αερίου το οποίο ξεκινά από την Άνω Αίγυπτο και καταλήγει στις αιγυπτιακές πόλεις Asyut, Minya
και Sohag.225
Στην Αίγυπτο λειτουργούν εννέα διυλιστήρια αργού πετρελαίου. Ακόμα, μία τοπική
ιδιωτική επιχείρηση, η Oriental Petrochemicals Company, προγραμματίζει να χτίσει εγκαταστάσεις
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πολυπροπυλενίου στην Αλεξάνδρεια που θα χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο από τις πηγές της
Δυτικής Ερήμου. Επιπρόσθετα, μαζί με την Αιγυπτιακή Επιχείρηση Πετροχημικών (EPC), που
είναι θυγατρική της έχουν αναγγείλει σχέδια για δύο νέες πετροχημικές εγκαταστάσεις αιθυλενίου
και πολυαιθυλενίου.226
Σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλα σημαντικά έργα, τα οποία περιλαμβάνουν, κυρίως, την
κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου, η ολοκλήρωση των οποίων προχωρά με γοργούς ρυθμούς,
λόγω των σημαντικών εξελίξεων στον τομέα αυτό στην Ανατολική Μεσόγειο.

iv.

Συμπεράσματα
Αξιολογώντας τις εξελίξεις της Αιγύπτου, παρατηρείται μείωση της ισχύος της Αιγύπτου

εντός του περιφερειακού συστήματος όσον αφορά την ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς
αναδύονται νέες χώρες – παραγωγοί, ικανές να την ανταγωνιστούν στις εξαγωγές, όπως το Ισραήλ
και η Κύπρος ή τουλάχιστον να καλύψουν ολοκληρωτικά ή έστω μεγάλο μέρος των εσωτερικών
αναγκών τους. Η Αίγυπτος αισθάνεται ότι η ασφάλεια της, ενεργειακή και εθνική, απειλείται και
ως εκ τούτου γίνεται πιο ανταγωνιστική και επιθετική εντός του περιφερειακού συστήματος,
γεγονός που αποδεικνύεται από τη διακοπή της συμφωνίας εξαγωγής φυσικού αερίου με το Ισραήλ,
αλλά και την απαίτηση της να συμμετέχει και η Τουρκία στις διαπραγματεύσεις της για την
οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα.
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7. Άλλα κράτη του περιφερειακού συστήματος της Ανατολικής Μεσογείου
Οι ανακαλύψεις όλων αυτών των πολλά υποσχόμενων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων,
κυρίως στο Ισραήλ και την Κύπρο, αλλά και στην Αίγυπτο αποτέλεσαν κίνητρο και για τα
υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου να επενδύσουν σε έρευνες για την ανεύρεση και
εκμετάλλευση φυσικών πόρων και δη υδρογονανθράκων εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.

i. Λίβανος
Για το Λίβανο σε σχέση με το Ισραήλ έχει, ήδη, γίνει αναφορά. Αξίζει να σημειωθεί, όμως,
ότι εκτός από την οριοθέτηση της ΑΟΖ του με την Κύπρο και το Ισραήλ, συμφωνία η οποία δε έχει
κυρωθεί για τους λόγους που αναφέρθηκαν στη σχετική ενότητα, το 2012 τέθηκε σε ισχύ Νόμος
Περί Υδρογονανθράκων και σχεδιάστηκε η έναρξη ενός γύρου αδειοδοτήσεων το ίδιο έτος.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην κατοχή της η λιβανική κυβέρνηση, δισδιάστατες και
τρισδιάστατες υπεράκτιες σεισμικές έρευνες αναδεικνύουν την πιθανότητα ύπαρξης πλούσιων σε
φυσικό αέριο κοιτασμάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα αποθέματα της περιοχής
ανέρχονται σε 12-25 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου περίπου τα οποία θεωρούνται αρκετά για
να εφοδιάσουν την εσωτερική αγορά του Λιβάνου για πολλές δεκαετίες. Είκοσι επτά εταιρείες
έχουν αγοράσει δεδομένα σεισμικών ερευνών που αφορούν την παράκτια ζώνη του Λιβάνου και
πολλές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για πραγματοποίηση γεωτρήσεων.227
Παρόλαυτα, ο Λίβανος δεν έχει διορίσει μέχρι και σήμερα μία Επιτροπή Εποπτείας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου όπως απαιτείται από το Νόμο Περί Υδρογονανθράκων. Η
καθυστέρηση αυτή σε συνδυασμό με τις εντάσεις που επικρατούν στην πολιτική κατάσταση της
χώρας και εκδηλώνονται, κυρίως, μεταξύ σουνιτών και σιιτών και μάλιστα της Χεζμπολάχ, καθώς
επίσης και η κρίση στη γειτονική Συρία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ενεργειακού
τομέα του Λιβάνου. Οποιαδήποτε αξιόλογη ανακάλυψη και παραγωγή φυσικού αερίου θα
βοηθήσει το Λίβανο να αντιμετωπίσει χρόνιες ελλείψεις ηλεκτρισμού που έχουν ως αποτέλεσμα τις
καθημερινές διακοπές ρεύματος οι οποίες διαρκούν από τρεις έως δέκα ώρες.228 Επιπλέον θα
αποδεσμεύσει τη χώρα από μεγάλες σε όγκο εισαγωγές φυσικού αερίου, οι οποίες την καθιστούν
εξαρτημένη ενεργειακά από γειτονικές χώρες, όπως η Αίγυπτος. Στις 05 Νοεμβρίου 2011, οι
αποστολές φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στο Λίβανο – περίπου 25 εκ. κυβικά μέτρα μηνιαίως –
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διακόπηκαν λόγω απλήρωτων οφειλών του τελευταίου προς την πρώτη. Η διαφωνία αυτή αύξησε
το ενεργειακό κόστος για το Λίβανο.229

ii. Συρία
Όσον αφορά τη Συρία, η οποία κλυδωνίζεται από εκτεταμένες εμφύλιες διαμάχες αυτήν την
περίοδο, οι ενεργειακές της δυνατότητες δεν είναι σαφώς προσδιορισμένες. Τα αποδεδειγμένα
αποθέματα υδρογονανθράκων της χώρας ανέρχονται σε 241δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και
2,5 δις βαρέλια αργού πετρελαίου. Μέχρι πρόσφατα η ημερήσια παραγωγή της χώρας έφτανε τα
400.000 βαρέλια από τα οποία περίπου τα μισά – 260.000 βαρέλια – εξάγονται. Ωστόσο, εξαιτίας
των διεθνών κυρώσεων κατά του καθεστώτος του Bashar al – Assad και των συνεχιζόμενων
εσωτερικών συγκρούσεων αναμένεται η παραγωγή να μείνει στα ίδια επίπεδα ή ακόμα και να
μειωθεί. Τα σχέδια για την έναρξη ενός γύρου αδειοδοτήσεων για υπεράκτιες έρευνες στα τέλη του
2011 αναβλήθηκαν οριστικά, όπως επίσης και η πρόταση για ανάπτυξη κοινών υποδομών στον
τομέα των αγωγών με το Ισραήλ.

iii. Ελλάδα
Ιδιαίτερα αξίζει να σταθεί κανείς στη χώρα μας, την Ελλάδα, η οποία αποτελεί τη χώρα που
έχει εξερευνηθεί λιγότερο από όλες τις υπόλοιπες στην περιοχή όσον αφορά τους
υδρογονάνθρακες. Σύμφωνα με έρευνες, η Ελλάδα αποτελεί ένα «δύσκολο και περίπλοκο
γεωλογικό περιβάλλον».230 Το γεγονός αυτό καθιστά τις σχετικές έρευνες πολυδάπανες και
χρονοβόρες, δεδομένου, μάλιστα, ότι τα γεωλογικά δεδομένα για την περιοχή είναι ελάχιστα. 231
Ένας ακόμα λόγος που αποτρέπει ενέργειες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι
και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει διακηρύξει ακόμα ΑΟΖ και αυτό γιατί στην περίπτωση του
Ανατολικού Αιγαίου κάτι τέτοιο θεωρείται από την Τουρκία casus belli. Αυτό προκαλεί
προβληματισμό για το αν η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να οριοθετήσει την ΑΟΖ της στο Ιόνιο και
στο
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μπορούσε να ερμηνευτεί από την Τουρκία ως αποδοχή από μέρους της Ελλάδας του γεγονότος ότι
δεν είναι δυνατή η οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ στο Αιγαίο.
Προς το παρόν εντός της επικράτειας της Ελλάδας, υπάρχει ένα μόνο εκμεταλλεύσιμο
κοίτασμα πετρελαίου από το 1981, το «Πρίνος», στη Θάσο, στο Βόρειο Αιγαίο. Το κοίτασμα αυτό
παράγει λιγοστές ποσότητες – 5.000 έως 7.000 βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με νέες
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων υπάρχει σοβαρή
πιθανότητα ύπαρξης σημαντικών αποθεμάτων στο Ιόνιο Πέλαγος και κυρίως, στα νότια της
Κρήτης και το Καστελόριζο.232
Όσον αφορά τη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, η γειτνίαση με τα πλούσια σε
υδρογονάνθρακες ύδατα της Αιγύπτου σε συνδυασμό και με την ύπαρξη ενεργών ηφαιστείων
λάσπης που συνδέονται με την ύπαρξη υδριτών αερίου, ώθησαν τη χώρα να προβεί στη διεξαγωγή
ερευνών ώστε να αποδειχθεί η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και δη φυσικού αερίου.233
Έτσι, το 2004, η “Spiretol” αξιολόγησε όλες τις επίσημες και ανεπίσημες σεισμικές
καταγραφές της μείζονος περιοχής μεταξύ Σύρτης (Λιβύης) και Κρήτης. Η μελέτη απέδειξε την
παρουσία σημαντικών γεωλογικών ιζημάτων και πετρελαϊκών συστημάτων εξελισσόμενων προς τη
Νότια Κρήτη.234
Η Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου αύξησε τις επενδύσεις της στις
γεωτρήσεις έπειτα από μία επιτυχή προσπάθεια το 2009, την οποία ακολούθησαν περεταίρω
έρευνες. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα υπεράκτια αποθέματα της Ελλάδας είναι 22 δις
βαρέλια στο Ιόνιο και 40 δις βαρέλια στο νότιο Αιγαίο Πέλαγος. Το Δεκέμβριο του 2010, το
Υπουργείο Ενέργειας της χώρας συγκρότησε ομάδα ειδικών προκειμένου να αξιολογήσει τις
προοπτικές ύπαρξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. 235
Το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών παραχώρησης, τους
οικονομικούς όρους παραγωγής, τη λειτουργία ανάδοχων εταιρειών παραμένει ασαφές. Ο Νόμος
2289/95, που αναθεωρήθηκε με το Νόμο 4001/11, προέβλεπε τη δημιουργία της Ελληνικής
Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Ο θεσμός, ωστόσο, δεν τέθηκε σε λειτουργία με
αποτέλεσμα το κενό ενός αμιγώς κρατικού φορέα διαχείρισης κρατικών δικαιωμάτων Ε&Π.236
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iv. Το τρίγωνο μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα για την Κύπρο και το Ισραήλ, λαμβανομένων δε
υπόψη και των εξελίξεων που διαδραματίζονται στην Ελλάδα στον τομέα των υδρογονανθράκων,
τα τρία κράτη φαίνονται πρόθυμα να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να επωφεληθεί
έκαστο τα μέγιστα.
Ήδη έχει γίνει αναφορά στο σχέδιο Euro Asia Interconnector το οποίο αφορά τη σύνδεση των
τριών χωρών μέσω πόντισης καλωδίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.237
Οι πιο αισιόδοξοι εξετάζουν και την περίπτωση κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ
των τριών χωρών. Όταν τα περισσότερα αποθέματα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε Κύπρο
και Ελλάδα επιβεβαιωθούν θα καταστεί δυνατή η κατασκευή ενός αγωγού, το πρώτο τμήμα του
οποίου θα ξεκινά από το Ισραήλ και θα φτάνει στην Κύπρο. Το δεύτερο τμήμα του αγωγού θα
ενώνει την Κύπρο με την Κρήτη από όπου το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Η Ελλάδα συνδέεται ήδη με αγωγό φυσικού αερίου με την Ιταλία. Ο αγωγός
αυτός αποτελείται από δύο τμήματα: το χερσαίο (Κομοτηνή – Θεσπρωτικές ακτές) και τον
υποθαλάσσιο αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Θεσπρωτικές ακτές – Οτράντο, Ιταλίας). Έτσι, από την Ελλάδα
το φυσικό αέριο μπορεί να μεταφερθεί στην Ιταλία και από εκεί να διοχετευτεί σε ολόκληρη την
Ευρώπη.238
Τον Ιούλιο του 2013, η κατασκευή αγωγών που θα συνδέουν τις τρεις χώρες, αναγνωρίστηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε.239
Την επιθυμία των τριών κρατών για συνεργασία επισφράγισε τον περασμένο Αύγουστο, η
υπογραφή τριμερούς μνημονίου συνεργασίας με το οποίο δεσμεύονται για συνεργασία σε όλους
τους τομείς της βιομηχανίας υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένης της εκμετάλλευσης και
μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.240
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Ο σχηματισμός του τριγώνου Κύπρου – Ελλάδας –Ισραήλ θα οδηγήσει στη σταδιακή
ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης όσον αφορά τα στρατηγικά της ενεργειακά αποθέματα από την
Τουρκία, καθώς από αυτή διέρχονται οι αγωγοί που την τροφοδοτούν με υδρογονάνθρακες, αλλά
και από τη Ρωσία από την οποία εισάγει υδρογονάνθρακες.241
Η Ρωσία από την πλευρά της, επιθυμεί τη δημιουργία σχέσεων με το τρίγωνο αυτό. Προς
αυτήν την κατεύθυνση η Gazprom σύνηψε συμφωνία αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από
το Λεβιάθαν. Επιπλέον, η ίδια αυτή εταιρεία αποτελεί έναν από τους πλειοδότες για την κρατική
ελληνική εταιρεία ΔΕΦΑ όσον αφορά τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου στην ηπειρωτική
Ελλάδα. Αν πετύχει στην πλειοδοσία, η Gazprom θα προσπαθήσει να αυξήσει την εισροή
κυπριακού και ισραηλινού φυσικού αερίου, να το μεταφέρει στην ηπειρωτική Ελλάδα και
χρησιμοποιώντας τους αγωγούς της ΔΕΦΑ να το μεταπωλήσει στις ευρωπαϊκές αγορές.242

v. Τουρκία
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στη στάση της Τουρκίας, τόσο απέναντι στο
σχηματισμό αυτής της τριμερούς συμμαχίας, όσο και στις εξελίξεις που αφορούν την ενέργεια στην
Ανατολική Μεσόγειο, γενικότερα, καθώς η ίδια αποτελεί έναν ισχυρό δρώντα του περιφερειακού
αυτού συστήματος.
Εξετάζοντας τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με τους γείτονες της διαπιστώνεται η
αποτυχία των αρχών του δόγματος Νταβούντογλου με πρώτη αυτήν που αφορά τα μηδενικά
προβλήματα με γειτονικά κράτη και την ανάπτυξη σχέσεων με αυτά.243
Συνοπτικά, με την Κύπρο το πρόβλημα αφορά το κυπριακό ζήτημα και το πρόσφατο ζήτημα
των υδρογονανθράκων. Με την Ελλάδα, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και άλλα
ζητήματα, όπως το μειονοτικό και του εναέριου χώρου. Με το Ισραήλ η διακρατική τριβή αφορά
επισήμως το Παλαιστινιακό ζήτημα, καθώς και το επεισόδιο του «στολίσκου της Γάζας» του
Μαΐου του 2010, όπου ισραηλινοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική
βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας κατά το οποίο σκοτώθηκαν εννέα Τούρκοι ακτιβιστές.244
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Μία ακόμα από τις αρχές του δόγματος Νταβούντογλου που παραβιάζεται είναι η προβολή
ήπιας ισχύος. Η Τουρκία επιδιώκει εξισορρόπηση έναντι του Ισραήλ και αποδυνάμωση της
περιφερειακής του ισχύος με τη σύσφιξη των σχέσεων του με τον αραβικό κόσμο – Λίβανο,
Αίγυπτο, Ιορδανία, Παλαιστίνη – και το Ιράν που θα της προσφέρει πιθανόν περιφερειακή
σταθερότητα και αναβάθμιση του γεωστρατηγικού της ρόλου αναδεικνύοντας τη σημαντική ως
δυτική σύμμαχο στην περιοχή. Σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο, η Τουρκία επιθυμεί τη
δημιουργία τετελεσμένων που να την ευνοούν στα ζητήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, ώστε να
αποφευχθεί η ενδυνάμωση της Ελλάδας. Έτσι, η Τουρκία θα επιτύχει να διατηρήσει το μονοπώλιο
ως ενεργειακός κόμβος ή/και την απόκτηση σημαντικού ρόλου στις όποιες ενεργειακές εξελίξεις
καθώς είναι στοιχείο μεγάλης σημασίας για την ανάδειξη της σε περιφερειακή υπερδύναμη και
ηγεμονία.245
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8. Συμπεράσματα
Βάσει όσων έχουν αναφερθεί ως τώρα, διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση του περιφερειακού
συστήματος των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, βρίσκουν εφαρμογή, με αφορμή τις εξελίξεις
στον ενεργειακό τομέα οι βασικές αρχές του ρεαλισμού.
Αρχικά, παρατηρείται ότι μεταξύ των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου επικρατεί
ανταγωνισμός, ο οποίος μάλιστα εντείνεται λόγω των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή. Ο
ανταγωνισμός αυτός εκφράζεται, κυρίως, μέσω των αμφισβητήσεων που εγείρουν τα κράτη για την
οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων (π.χ. Κύπρος-Τουρκία, Λίβανος-Ισραήλ) και για την ακριβή
θέση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Αιτία του ανταγωνισμού που γεννάται εξ αφορμής των
ενεργειακών ζητημάτων είναι η επιθυμία των κρατών να αναλάβουν και να διατηρήσουν τον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως είναι τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, που βρίσκονται
στην επικράτεια τους, αλλά και των δρόμων διαμετακόμισης αυτών. Τα κράτη της Ανατολικής
Μεσογείου, λοιπόν, δρουν ορθολογικά, όπως ακριβώς ορίζει ο ρεαλισμός, καθώς επιδιώκουν να
εξυπηρετήσουν το εθνικό τους συμφέρον.
Μέσα από την επισκόπηση των εξελίξεων της Ανατολικής Μεσογείου επιβεβαιώνεται το
γεγονός ότι η κατανομή της ισχύος και ως εκ τούτου και των παραγόντων της, όπως είναι οι
φυσικοί πόροι, συντελούν, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη
διαμόρφωση διακρατικών σχέσεων, είτε αυτές είναι συγκρουσιακές, όπως στην περίπτωση του
Ισραήλ και του Λιβάνου, είτε αυτές είναι συμμαχικές, όπως για παράδειγμα αυτές της Κύπρου και
του Ισραήλ.
Η συνεργασία των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου όσον αφορά την ενέργεια
προϋποθέτει την εναρμόνιση των συμφερόντων τους στον τομέα αυτό κάτι που κατά το ρεαλισμό
δεν είναι εφικτό, καθώς τα ισχυρότερα κράτη του περιφερειακού αυτού συστήματος, όπως για
παράδειγμα η Τουρκία, προκειμένου να διατηρήσουν και να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την
ισχύ τους «επιχειρούν να μειώσουν ηθικά τους μη προνομιούχους περιγράφοντας τους ως ταραξίες
και υπονομευτές της ειρήνης».246 Στην προκειμένη περίπτωση «ταραξίας» είναι η Κύπρος και το
Ισραήλ.
Η ισορροπία της ισχύος εντός του περιφερειακού αυτού συστήματος διαταράχτηκε εξαιτίας
της ανακάλυψης νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα κράτη που το αποτελούν, όπως
περιγράφηκε αναλυτικά στις ενότητες που προηγήθηκαν. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον
θεωρητικό του ρεαλισμού K. Waltz, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και προγενέστερα, αντιλαμβάνεται
την ισχύ, κυρίως, ως έλεγχο επί των πόρων. Συγκεκριμένα, η Τουρκία, η οποία διεκδικούσε ως
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τώρα ρόλο περιφερειακής ηγεμονικής δύναμης, αισθάνεται να απειλείται, καθώς οι ανακαλύψεις
σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε Κύπρο και Ισραήλ, η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ τους,
καθώς και η συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, αλλά και αυτή που προοιωνίζεται στον τομέα των
ενεργειακών υποδομών, αυξάνουν την ισχύ τους στο περιφερειακό σύστημα και τις καθιστούν έναν
εναλλακτικό δρόμο εφοδιασμού υδρογονανθράκων για τη Δύση.
Όσον αφορά την Αίγυπτο, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε το βασικό τροφοδότη φυσικού
αερίου του Ισραήλ, καθώς επίσης και της Ιορδανίας και της Συρίας τώρα πια έχει να ανταγωνιστεί
το Ισραήλ, το οποίο βραχυπρόθεσμα δεν θα έχει ανάγκη των εισαγωγών αυτών και επιπλέον, θα
έχει τη δυνατότητα να εξάγει και αυτό, εφόσον το επιτρέπουν οι πολιτικές συνθήκες, στις
γειτονικές χώρες.
Μεταξύ των γενικότερων διαπιστώσεων που προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε,
αξίζει να σημειωθεί ότι οι φυσικοί πόροι, αν και αποτελούν έναν βασικό παράγοντα ισχύος, δεν
είναι αρκετοί από μόνοι τους και κυρίως για τα μη προνομιούχα κράτη του διεθνούς συστήματος,
προκειμένου αυτά να αυξήσουν τόσο την ισχύ τους, ώστε να διαταράξουν την ισορροπία ισχύος
του περιφερειακού και πολύ περισσότερο του διεθνούς συστήματος με την αύξηση του
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών και την πρόκληση ανασφάλειας σε άλλα και δη σε ισχυρότερα
εντός του διεθνούς συστήματος από αυτά κράτη. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Κύπρος. Παρά το
γεγονός ότι εντός της κυπριακής ΑΟΖ βρέθηκαν αξιόλογα κοιτάσματα φυσικού αερίου και
πραγματοποιούνται περαιτέρω έρευνες για ανεύρεση και άλλων αποθεμάτων, καθώς σύμφωνα με
μελέτες και έρευνες που διεξάγονται υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για κάτι τέτοιο, η δυσμενής
κατάσταση της οικονομίας της χώρας, σε συνδυασμό με το κυπριακό ζήτημα λειτουργούν
ανασταλτικά. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση σχιστολιθικού πετρελαίου στο Ισραήλ, το
οποίο αν και βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί λόγω του
κόστους επεξεργασίας του.
Εφόσον οι φυσικοί πόροι δεν αποτελούν παράγοντα ισχύος ικανό από μόνο του να αυξήσει
την ισχύ ενός κράτους, συνεπάγεται ότι δεν είναι και αρκετός ώστε ένα κράτος να
επαναπροσδιορίσει το εθνικό του συμφέρον, βάσει αυτών και μόνο. Για παράδειγμα, μολονότι στο
Ισραήλ έχουν ανακαλυφθεί αξιόλογα κοιτάσματα φυσικού αερίου που μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες του για αρκετά χρόνια, το Ισραήλ δεν έπαψε να επιδιώκει προς το παρόν εισαγωγές
φυσικού αερίου, παραμένοντας ως ένα βαθμό εξαρτημένο από αυτές.
Ωστόσο, τα ενεργειακά ζητήματα αποδείχθηκαν ικανό μέσο πίεσης για την οριοθέτηση
συνόρων, θαλάσσιων κυρίως, σε αμφισβητούμενες περιοχές που αναφέρθηκαν στην εργασία. Η
Κύπρος, για παράδειγμα, δεν δίστασε να προχωρήσει στην οριοθέτηση της ΑΟΖ της τόσο με το

Ισραήλ, όσο και με την Αίγυπτο και το Λίβανο, παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η υπογραφή
της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ από το τελευταίο έγινε παρά την
αμφισβήτηση του Λιβάνου. Ο Λίβανος από την άλλη, με αφορμή τα ενεργειακά ζητήματα, επιζητά
και επιδιώκει με κάθε πρόσφορο ή μη μέσο ακριβέστερο προσδιορισμό των συνόρων του με το
Ισραήλ.
Οι ενεργειακοί πόροι, γενικότερα και οι υδρογονάνθρακες συγκεκριμένα, αποτελούν, σήμερα
παρά ποτέ μία πρόκληση για τη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών, καθώς η πολιτική
που αναπτύσσεται γύρω από αυτούς διαμορφώνει εύθραυστες ισορροπίες, εξαιτίας των πολλών
παραμέτρων που εμπλέκονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής ενός
κράτους, η οποία μπορεί να προκύπτει εξαιτίας ανακαλύψεων νέων κοιτασμάτων, εφαρμογής
καινοτόμου τεχνολογίας, αύξησης ή μεταβολής του είδους των ενεργειακών αναγκών του, είναι
δυνατό να επηρεάσει την κατανομή και επομένως και την ισορροπία της ισχύος μεταξύ των κρατών
του διεθνούς, αλλά και του εκάστοτε περιφερειακού συστήματος, όπως είναι η Ανατολική
Μεσόγειος. Για το λόγο αυτό, όπως προκύπτει και από την ανάλυση που προηγήθηκε, τα κράτη
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτό με τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας και θεσμών.
Όπως διαπιστώθηκε παραπάνω, η ενεργειακή πολιτική των κρατών της Ανατολικής
Μεσογείου σταδιακά μεταβάλλεται, προσθέτοντας ταυτόχρονα έναν ακόμα λόγο μεταβολής των
σχέσεων που επικρατούν μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών, ευχάριστα ή
δυσάρεστα είναι αδύνατο να αποφευχθούν. Ας ελπίζουμε, μόνο, σε ήπια εκτόνωση των εντάσεων
που πιθανόν θα προκύψουν και στη μέγιστη αξιοποίηση των ωφελημάτων.
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