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ΣΥΝΟΨΗ 

Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αξιολογηθεί, 

σύμφωνα με τα επίσημα θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας, 

ως μια από τις σημαντικότερες απειλές της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Η εξάρτηση, 

από τη μία πλευρά, της ΕΕ από την Ρωσία για την κάλυψη του μεγαλύτερου 

μέρους των ενεργειακών αναγκών της και από την άλλη, η εξάρτηση της Ρωσίας 

από την ευρωπαϊκή αγορά για την πώληση των υδρογονανθράκων της 

δημιουργούν μια χαρακτηριστική σχέση αλληλεξάρτησης μέσα από την οποία 

μπορούμε να διακρίνουμε εκφάνσεις τόσο συνεργασίας όσο και σύγκρουσης. Δεν 

πρέπει ωστόσο να αγνοήσουμε τη θεσμική αλλά και πολιτική αδυναμία της 

Ένωσης, ως μια sui generis ένωση κρατών, να υιοθετήσει μια κοινή ευρωπαϊκή 

ενεργειακή πολιτική αλλά και την απροθυμία αριθμού κρατών - μελών της να 

υιοθετήσουν κοινά συμφέρουσες, εντός των πλαισίων της ΕΕ, πολιτικές παρά 

εθνικές. Μέσα από την παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα να εντοπίσουμε τα 

χαρακτηριστικά της σχέσης αλληλεξάρτησης των δύο πλευρών στον τομέα της 

ενέργειας και τελικά να αξιολογήσουμε τη συνεισφορά της Ρωσίας, είτε ως θετική 

είτε ως αρνητική στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

EU’s energy security has been evaluated according to the formal EU papers 

of the European Security Strategy as one of the potential threats of European 

security. European Union’s dependence on Russia for its energy supply and 

Russia’s dependence on European market for exporting its hydrocarbons, 

determine a characteristic relationship of mutual interdependence, through which 

perspectives of both cooperation and conflict are obvious. Nevertheless, we 

shouldn't ignore political and institutional weakness of EU, as a sui generis union 

of nations, to adopt a common European energy policy and also the reluctance of 

some EU member states to adopt commonly advantageous policies within the 

framework of EU rather than national. The purpose of this study is to identify the 

interdependence shared between Russia and EU in the energy market and to 

evaluate Russia’s either positive or negative influence in European security. 
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Ρωσία στα πρώτα χρόνια μετά το Ψυχρό Πόλεμο βίωσε μια πολυεπίπεδη 

κρίση ως συνέπεια της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Η άνοδος του 

Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία της χώρας το 2000 σήμανε μια νέα περίοδο για τη 

Ρωσία, η οποία σταδιακά επανάκαμψε χωρίς ωστόσο να ανακτήσει την ισχύ της 

Σοβιετικής Ένωσης. Τα επόμενα χρόνια, μέσα στο σύγχρονο γεωπολιτικό 

περιβάλλον, η Ρωσία προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τόσο την ταυτότητά της 

στο εσωτερικό, όσο και τη θέση και το ρόλο της στο Διεθνές Σύστημα, ενώ 

αναμφίβολά αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί έναν 

ενιαίο δρώντα στο κρατικό Διεθνές Σύστημα, μέσα από τις συνεχείς διευρύνσεις 

και τις προσπάθειες πολιτικής ολοκλήρωσης και κυρίως λόγω της ισχύος των 

κρατών – μελών της, αποτελεί τον έτερο κύριο πυλώνα του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος.  

Ως συνέπεια των παραπάνω εύκολα συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η 

ευρωπαϊκή ασφάλεια εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις πολιτικές της Ρωσίας και 

της ΕΕ και κυρίως, από τη σχέση μεταξύ τους. Βέβαια σε ότι αφορά στην 

ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και στη μορφή των σχέσεων των δύο μερών, δεν 

μπορούμε φυσικά να αγνοήσουμε την επιρροή των ΗΠΑ και την πολιτική τους 

όπως αυτή ασκείται μέσω της βορειοατλαντικής συμμαχίας, ωστόσο η σχέση αυτή 

δεν εξετάστηκε στην παρούσα εργασία για πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με 

την έκταση αυτής.  

Πρακτικοί επίσης λόγοι επέβαλαν τη χρονική και τη χωρική οριοθέτηση της 

εργασίας. Έτσι σε ότι αφορά την χρονική περίοδο που εξετάστηκε, αυτή ξεκινά με 

την άνοδο του Προέδρου Πούτιν στην ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 

Μάρτιο του 2002 και λήγει πριν το ξέσπασμα της κρίσης της Ουκρανίας το 

Νοέμβριο του 2013 και της ενσωμάτωσης της Κριμαίας από τη Ρωσία, καθώς 

εκτιμάται πως η ουκρανική κρίση δεν έχει λάβει ακόμη την τελική κατάληξη της 

ώστε να αναλυθεί καταλήγοντας σε ασφαλή συμπεράσματα. Αντίστοιχα, για τους 

ίδιους πρακτικούς λόγους, η εργασία περιορίζεται γεωγραφικά στην περιοχή της 
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Ευρώπης χωρίς να εξετάζεται η περιοχή του Καυκάσου, της Κασπίας Θάλασσας 

και η Μέση Ανατολή.  

Πέρα όμως από τους χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς δε θα ήταν 

δυνατό να εξεταστεί το σύνολο των σχέσεων αλληλεξάρτησης των δύο πλευρών, 

όπως και η συνολική συνεισφορά της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια καθώς οι 

σχέσεις αλληλεξάρτησης Ρωσίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολλές και 

πολυδιάστατες ενώ η συνεισφορά της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια ιδιαίτερα 

σημαντική και ως εκ τούτου, η εξέτασή τους συνολικά θα απέβαινε εις βάρος του 

βάθους της ανάλυσης της παρούσας εργασίας. 

Η συνεισφορά της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, όπως 

προαναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επηρεάζει τις περισσότερες 

απειλές που αναφέρονται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας. 

Σύμφωνα με το επίσημο θεσμικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας του Δεκεμβρίου του 20081, οι απειλές έναντι 

της ΕΕ είναι: 

α. Η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής 

β. Η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα 

γ. Η Ενεργειακή Ασφάλεια 

δ. Η Κλιματική Αλλαγή 

ε. Η Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Από τις απειλές έναντι της ΕΕ, επιλέχθηκε να εξεταστεί η ενεργειακή 

ασφάλεια αυτής, καθώς είναι η απειλή με τη μεγαλύτερη συνεισφορά της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται η σημαντική συνεισφορά της 

                                            

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας 2008, 
Λουξεμβούργο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009. 
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Ρωσίας στις λοιπές απειλές όπως πχ στην τρομοκρατία ή στον περιορισμό των 

όπλων μαζικής καταστροφής. 

Ως συνέπεια της επιλογής της εξέτασης της συνεισφοράς της Ρωσίας στην 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια θα εξετάσουμε παράλληλα και τη σχέση της 

αλληλεξάρτησης των δύο πλευρών σε ότι αφορά την ενέργεια, παρόλο που οι 

υπάρχουσες σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο πλευρών είναι αρκετές με 

χαρακτηριστικότερες, πέρα από την ενέργεια, την εμπορική συνεργασία, τον κοινό 

οικονομικό χώρο (που περιλαμβάνει και την προστασία του περιβάλλοντος), τον 

κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τον κοινό χώρο και τη 

συνεργασία για την εξωτερική ασφάλεια και τέλος τον κοινό χώρος στην έρευνα, 

την εκπαίδευση και τον πολιτισμό2.   

Προσπαθώντας λοιπόν να προσδιοριστεί ο ρόλος της Ρωσίας στην 

ευρωπαϊκή ασφάλεια μέσα από σχέσεις αλληλεξάρτησης, που αποτελεί και τον 

σκοπό της εργασίας, αναδύονται δύο βασικά ερωτήματα, η απάντηση των οποίων 

θα μας οδηγήσει στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Τα ερωτήματα αυτά είναι:  

α. Συνεισφέρει η Ρωσία στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και αν ναι με ποιον 

τρόπο, και  

β. Πως εκφράζεται η αλληλεξάρτηση στον τομέα της ενέργειας; 

Σε ότι αφορά στο 1ο ερώτημα εξετάστηκαν οι ενεργειακές πολιτικές της 

Ρωσίας και της ΕΕ και εντοπίστηκαν τόσο οι επιδιώξεις της ρωσικής πλευράς όσο 

και αυτές των κρατών –μελών της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι αυτές πολλές φορές 

είναι αντικρουόμενες. 

Για την εξέταση της αλληλεξάρτησης στον τομέα της ενέργειας μεταξύ των 

δύο πλευρών εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι βασικές, για την κατανόηση του 

βαθμού της αλληλεξάρτησης, έννοιες της ευαισθησίας και της ευπάθειας.  

                                            
2 Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, 'ΕΕ και Ρωσία: Παράδοξη Σχέση στο Πλαίσιο μιας Στρατηγικής 

Σύμπραξης', στο Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: 
Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ. 
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Αρχικά στο 2ο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η θεωρητική ανάλυση της 

έννοιας της αλληλεξάρτησης καθώς αυτή αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν έννοιες όπως η σύνθετη 

αλληλεξάρτηση, οι έννοιες της ευαισθησία και της ευπάθειας, η διαφοροποίηση της 

συμμετρικής και της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης και τέλος οι μορφές της 

διεθνούς συνεργασίας με τις έννοιες της ευαισθησίας και της ευπάθειας. 

Στο 3ο κεφάλαιο αναλύθηκε η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας, η 

διαχρονική εξέλιξη αυτής και τέλος παρουσιάστηκαν οι απειλές έναντι αυτής.  

Στο 4ο Κεφάλαιο εξειδικεύτηκε η έννοια της αλληλεξάρτησης σε ότι αφορά 

την ενέργεια, παρουσιάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευαισθησία και 

την ευπάθεια της ενεργειακής αλληλεξάρτησης και τέλος αναλύθηκε η ασύμμετρη 

αλληλεξάρτηση στον τομέα της ενέργειας. 

Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάστηκε η ενεργειακή ταυτότητα της Ρωσίας στην 

οποία συμπεριλήφθηκε η σημασία της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων για τη 

ρωσική οικονομία, οι διαθέσιμες ποσότητες υδρογονανθράκων, τα δίκτυα 

μεταφοράς (αγωγοί) αυτών και τέλος ο τρόπος οργάνωσης της ρωσικής 

βιομηχανίας υδρογονανθράκων. 

Αντίστοιχα στο 6ο Κεφάλαιο εξετάστηκε η ενεργειακή ταυτότητα της ΕΕ, η 

εξάρτηση της από την εισαγωγή υδρογονανθράκων και παρουσιάστηκαν οι 

διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών της Ένωσης. 

Στο 7ο Κεφάλαιο αναλύθηκαν οι ενεργειακές πολιτικές της Ρωσίας και της 

ΕΕ. Η ρωσική πολιτική διαφοροποιείται στην «παλιά» και στην «νέα» Ευρώπη, με 

διαφορετικές επιδιώξεις σε καθεμιά περίπτωση. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 

περιλαμβάνει την ενεργειακή συνθήκη μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, την πολιτική 

απελευθέρωσης και της προάσπισης του ανταγωνισμού  και φυσικά την πολιτική 

της διαφοροποίησης των πηγών. 

Στη συνέχεια στο 8ο Κεφάλαιο διερευνήθηκαν οι έννοιες της ευαισθησίας και 

της ευπάθειας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε μια 

απόπειρα να εντοπίσουμε τη συμμετρία ή μη της σχέσης μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ με 

βάση το βαθμό της ευπάθειας, σύμφωνα με τη θεωρία των Keohane και Nye. 
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Τέλος, στο 9ο Κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της εργασίας 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε. Οι δύο δρώντες 

παρουσιάζουν έλλειψη εναλλακτικών στον τομέα της ενέργειας και το γεγονός 

αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τους, κάθε 

διαταραχή της οποίας θα επιφέρει σημαντικό κόστος και για τους δύο εταίρους. 

Από την άλλη βέβαια, η αλληλεξάρτηση μεταξύ δύο πλευρών δε σημαίνει 

συνεργασία καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποκομίσουν περισσότερα 

κέρδη αλλά και να μειώσουν το βαθμό της ευπάθειας τους.  

Αυτό είναι και το ζητούμενο της εργασίας, καθώς μέσα από την ανάλυση 

γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί ο ρόλος και η συμβολή της Ρωσίας 

θετική ή αρνητική στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μέσα από τη σχέση της 

αλληλεξάρτησης στον τομέα της ενέργειας. 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Η παρούσα εργασία βασίζεται στην έννοια της αλληλεξάρτησης όπως αυτή 

παρουσιάστηκε από τους Robert O. Keohane και Joseph S. Nye στο έργο τους 

"Power and Interdependence" που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1977. Η 

αλληλεξάρτηση σύμφωνα με τους Keohane και Nye περιγράφει καταστάσεις της 

παγκόσμιας πολιτικής που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες (effects) 

μεταξύ κρατών ή μεταξύ παραγόντων σε διάφορες χώρες3. Οι καταστάσεις αυτές 

προκύπτουν λόγω «διεθνών συναλλαγών, ροών χρημάτων, αγαθών, και 

προσώπων σε διεθνές επίπεδο» 4. 

Οι Keohane και Nye πρότειναν τη θεωρία της αλληλεξάρτησης στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 με αφορμή διεθνή γεγονότα στα οποία η ρεαλιστική θεωρία 

δεν μπορούσε να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Στα χρόνια πριν το 1970 οι διεθνείς 

σχέσεις χαρακτηρίζονται από τις έννοιες του ρεαλισμού όπως της αναρχίας που 

διέπει το διεθνές σύστημα, της παραδοχής ότι τα κράτη αποτελούν τους κύριους 

δρώντες στο διεθνές σύστημα, του διλήμματος ασφαλείας των κρατών και της 

επιβίωσης τους ως το βασικό τους συμφέρον και τέλος της ισχύος που εκφράζεται 

κυρίως μέσω της στρατιωτικής ισχύος. 

Σε αντίθεση με τους ρεαλιστές οι οπαδοί της φιλελεύθερης θεωρίας 

πίστευαν πως η ανάπτυξη στενών εμπορικών συναλλαγών συμβάλει στην 

επίλυση του διλήμματος ασφαλείας καθώς η διεξαγωγή ενός πολέμου είναι παρά 

πολύ ακριβή λόγω της διακοπής των εμπορικών σχέσεων και επομένως δεν 

συμφέρει κανένα δρώντα. Παρά το γεγονός ότι οι απόψεις των φιλελεύθερων είχαν 

απαξιωθεί εν μέσω των δύο παγκοσμίων πολέμων αλλά και λόγω της 

αντιπαλότητας του Ψυχρού Πολέμου, τη δεκαετία του 1970 φάνηκε κάτι να 

αλλάζει: οι εντάσεις μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ μειώθηκαν, οι ΗΠΑ 

                                            
3 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, Little and Brown, 1977, 

(p. 8). 

4 Στο ίδιο, (p. 7). 
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αποδέχονται την ήττα τους στον πόλεμο του Βιετνάμ, αυξάνονται οι πιέσεις στο 

εξωτερικό εμπόριο, οι πρώην αποικίες και οι αναπτυσσόμενες χώρες αξιώνουν 

δριμείες απαιτήσεις ενώ ο OPEC τετραπλασιάζει την τιμή του πετρελαίου 

προκαλώντας την πετρελαϊκή κρίση του 1973 που προκαλεί παγκόσμια οικονομική 

κρίση. Οι πολιτικές χαμηλού ενδιαφέροντος και σημασίας (low politics) τίθενται 

σταδιακά στο επίκεντρο των διεθνών σπουδών5. Έτσι, στο έργο τους οι Keohane 

και Nye δηλώνουν ότι οι πόροι που παράγουν τις ενεργειακές δυνατότητες έχουν 

γίνει πλέον περισσότερο σημαντικοί από ότι παρουσιάζονται στη θεωρία του 

ρεαλισμού6. Βέβαια, η θεωρία της αλληλεξάρτησης δεν έχει ως στόχο να 

αποδώσει μια πλήρη εξήγηση για τα τεκταινόμενα στο πλαίσιο των διεθνών 

σχέσεων, όπως και ο ρεαλισμός ή οι φιλελεύθερες θεωρίες. Αντίθετα, η θεωρία της 

αλληλεξάρτησης «συνδυάζει τις θεωρητικές παραδόσεις του ρεαλισμού και του 

φιλελευθερισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις 

οποίες οι προτάσεις της μιας θεωρίας ή της άλλης είναι περισσότερο ή λιγότερο 

έγκυρες»7. 

Όπως προαναφέρθηκε, η πιο δραματική ίσως αλλαγή που συντελείται στην 

παγκόσμια πολιτική σκηνή εκείνη την εποχή ήταν η πετρελαϊκή κρίση, όπου έγινε 

σαφές ότι ο έλεγχος του πετρελαίου (άρα και της ενέργειας) είχε κατανεμηθεί με 

διαφορετικό τρόπο από ότι σε άλλους τομείς (issues) της παγκόσμιας πολιτικής 

(και ισχύος) και ότι ορισμένα από αδύναμα από στρατιωτική άποψη κράτη, 

διέθεταν τεράστια ισχύ 8. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που ήταν πολύ 

ισχυρότερες στρατιωτικά και οικονομικά από ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες 

της Μέσης Ανατολής, δεν ήταν σε θέση να πείσουν τις χώρες αυτές να μειώσουν 

τις τιμές του πετρελαίου. Το γεγονός αυτό επέδειξε την αναποτελεσματικότητα της 

στρατιωτικής ισχύος ή την απειλή βίας σε θέματα οικονομίας και ενέργειας και 

                                            
5 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 21). 

6 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 2001, 
(p. 10). 

7 Στο ίδιο, (p. Πρόλογος 3ης Έκδοσης). 

8 Στο ίδιο, (p. Πρόλογος 3ης Έκδοσης). 
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κατέστησε πιο δύσκολο για μια μεγάλη δύναμη –σε σχέση με μια ηγεμονική χώρα 

στο παρελθόν - να επηρεάσει την πολιτική σε έναν τομέα (issue) με τη χρήση 

μέσων που δεν είναι κατάλληλοι για τον τομέα αυτόν9.  

Κατά συνέπεια η πετρελαϊκή κρίση του 1973 ήταν ένα από τα γεγονότα που 

προσέφερε γόνιμο έδαφος για την αμφισβήτηση της ρεαλιστικής θεωρίας και 

λειτούργησε ως η απαρχή για την αποδοχή μια μιας «ισχυρής λειτουργικής σχέσης 

μεταξύ πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος που επεδείκνυαν 

στρατιωτικά αδύναμες χώρες με μονοπωλιακό ή ημι-μονοπωλιακό έλεγχο σε 

πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των ανεπτυγμένων 

οικονομιών»10. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  

Γενικά 

Μία από τις πρώτες επισημάνσεις των συγγραφέων είναι η διαφοροποίηση 

μεταξύ αλληλεξάρτησης και απλής διασύνδεσης: στην αλληλεξάρτηση οι αμοιβαίες 

συνέπειες (effects) συνδέονται με δεσμεύσεις, περιορισμούς και κόστος11., 

αντίθετα από ότι στη διασύνδεση. Με άλλα λόγια, η σχέση αλληλεξάρτησης 

υφίσταται όπου υπάρχουν αμοιβαίες (αν και όχι απαραίτητα συμμετρικές) 

οικονομικές ζημίες των συναλλαγών, ενώ όπου οι αλληλεπιδράσεις δεν έχουν 

σημαντικές αμοιβαίες οικονομικές συνέπειες υπάρχει απλά διασύνδεση. 

Επιπρόσθετα μια από τις πιο σημαντικές διαπιστώσεις της θεωρίας της 

αλληλεξάρτησης είναι αυτή που υποδηλώνει ότι οι σχέσεις αλληλεξάρτησης δεν 

εξαλείφουν τις σχέσεις ανταγωνισμού, πολύ δε περισσότερο τις συγκρούσεις 

μεταξύ των δύο πλευρών. Η αλληλεξάρτηση σύμφωνα με το Nye δε σημαίνει 

                                            
9 Στο ίδιο, (p. 42). 

10 Στο ίδιο, (p. 10). 

11 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, (p. 
450). 
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συνεργασία12. Σε πραγματικές καταστάσεις, οι δύο πλευρές προσπαθούν να 

«μετατοπίσουν» την αλληλεξάρτηση της πλευράς τους σε μια, όσο το δυνατόν, πιο 

μη συμμετρική σχέση υπέρ αυτών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 

σχέση αλληλεξάρτησης ως πηγή ισχύος13. Σε περιπτώσεις ασύμμετρων 

αλληλεξαρτήσεων το παραπάνω είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο, ενώ σύμφωνα με 

το Φίλιππο Προέδρου, στο «διεθνές σύστημα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις 

οποίες το ισχυρό μέλος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του άλλου και 

να αποκομίσει οφέλη από αυτήν, κυρίως με την απειλή τερματισμού της σχέσης 

τους που θα επιφέρει οδυνηρές συνέπειες για το ασθενές μέλος»14.  

Από την άλλη, όπως έχει προαναφερθεί, η αλληλεξάρτηση αναφέρεται σε 

επιδράσεις με ανταποδοτικές επιδράσεις (effects) μεταξύ των κρατών. Όπως το 

θέτει και ο Thomas Schelling, σε περιπτώσεις αλληλεξάρτησης «η ικανότητα ενός 

να υλοποιήσει τους στόχους του εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις επιλογές ή 

τις αποφάσεις που θα κάνει ο άλλος»15. Αυτό που περιγράφει η θεωρία είναι ότι σε 

καταστάσεις αλληλεξάρτησης, καμία πλευρά δεν μπορεί να επιτύχει τα 

αποτελέσματα που επιθυμεί αν δεν συνεργαστεί με την άλλη, ενώ αν και οι δύο 

πλευρές τερματίσουν τη συνεργασία τους, τότε και οι δύο θα αντιμετωπίσουν 

αμοιβαίες ζημίες16. Εξάλλου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αρκετά ζητήματα  

δεν είναι πλέον δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τα κράτη μεμονωμένα ως 

αποκλειστικά εθνικά αλλά απαιτούν διεθνείς συλλογικές δράσεις, πχ εμπόριο, 

τρομοκρατία, λαθρομετανάστευση κ.α. 

                                            
12 Joseph S Nye, Understanding International Conflicts, New York: Harper Collins Publishers, 

1993, (p. 195). 

13 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, (p. 
451). 

14 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 
αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (pp. 31-32). 

15 Thomas Schelling, The Strategy of Conflict, Cambridge: Harvard University Press, 1960, (p. 
5). 

16 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 
αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (pp. 30). 
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Η σύνθετη αλληλεξάρτηση 

Οι Keohane και Nye στη θεωρία τους εισήγαγαν την έννοια της σύνθετης 

αλληλεξάρτησης, η οποία, σύμφωνα με τους ιδίους, παρουσιάζει τρία 

χαρακτηριστικά17:  

1. Το πρώτο χαρακτηριστικό της σύνθετης αλληλεξάρτησης είναι η 

ύπαρξη πολλαπλών καναλιών σύνδεσης των κοινωνιών18. Ως τέτοια κανάλια 

μπορούν να αναφερθούν οι δεσμοί μεταξύ κυβερνήσεων, οι επίσημες 

διπλωματικές σχέσεις, οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων ή 

τραπεζών κα. Οι δεσμοί αυτοί διακρίνονται σε διακρατικές και διακυβερνητικές 

σχέσεις. Ενώ λοιπόν οι συνθήκες αλληλεξάρτησης δεν αποκλείουν τις σχέσεις 

ανταγωνισμού και τις συγκρούσεις καταφέρνουν ωστόσο να μειώσουν τη χρήση 

βίας. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, προσώπων, αγαθών, μεταφορών, 

υπηρεσιών και πληροφοριών δημιουργούν την ανάγκη για σταθερότητα που 

προάγει την ευημερία όλων ενώ αντίθετα, η χρήση βίας και ιδιαίτερα η στρατιωτική 

προκαλεί τεράστιο κόστος που δεν φαίνεται να επιθυμεί να αναλάβει κανένας19. Η 

αλληλεξάρτηση λειτουργεί, υπ’ αυτή την έννοια, ως μοχλός ειρηνικής 

συμβίωσης20. 

2. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της σύνθετης αλληλεξάρτησης είναι η 

αμφισβήτηση της έννοιας της αναρχίας των ρεαλιστών21. Ενώ για τους ρεαλιστές η 

αναρχία του διεθνούς συστήματος και το δίλημμα ασφαλείας επιβάλλει στα κράτη 

την ενδυνάμωση τους σε σχέση με τα άλλα κράτη (που μπορεί να εκφραστεί με 

την αποδυνάμωση των άλλων κρατών), η αλληλεξάρτηση δημιουργεί τις συνθήκες 

                                            
17 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 

2001, (p. 24). 

18 Στο ίδιο, (p. 24-25). 

19 Joseph S Nye, Understanding International Conflicts, New York: Harper Collins Publishers, 
1993, (p. 195). 

20 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 
αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 30). 

21 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 
2001, (pp. 25-26). 
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ώστε τα κράτη να επιθυμούν την ενδυνάμωση των άλλων κρατών. Σε μια σχέση 

αλληλεξάρτησης αυτό είναι προφανές, αφού η ενδυνάμωση του κράτους με το 

οποίο έχουμε σχέση αλληλεξάρτησης συνεπάγεται και την ενδυνάμωση του δικού 

μας κράτους 22. Χαρακτηριστικά ο Nye αναφέρει τη σχέση Γαλλίας – Γερμανίας: 

ενώ πριν την δημιουργία των ευρωπαϊκών δεσμών η Γαλλία επεδίωκε την 

αποδυνάμωση της Γερμανίας, στη σημερινή εποχή επιδιώκει την ενδυνάμωση της 

καθώς αυτό συνεπάγεται οφέλη και για την ίδια23.  

3. Τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό της σύνθετης αλληλεξάρτησης είναι η 

υποβάθμιση της αξίας της στρατιωτικής ισχύος24. Ως συνέπεια του 

χαρακτηριστικού αυτού, μπορούμε να παρατηρήσουμε την αλλαγή στην 

ιεράρχηση των εθνικών συμφερόντων καθώς σύμφωνα με τον Η. Κουσκουβέλη η 

εθνική ευημερία βρίσκεται πλέον στην κορυφή των προτεραιοτήτων25. Σύμφωνα 

με τον ίδιο, η αλληλεξάρτηση έχει επιφέρει αλλαγές και στην ιεράρχηση του 

διεθνούς συστήματος, καθώς, όπως προαναφέραμε, λιγότερο ισχυροί παράγοντες 

μπορούν να επηρεάσουν τα διεθνή ζητήματα και να επιτύχουν ευνοϊκά για αυτούς 

αποτελέσματα. Ως απότοκο της αλλαγής αυτής υποβαθμίστηκε η σημασία της 

στρατιωτικής ισχύος26 και ταυτόχρονα ενισχύθηκε ο ρόλος των μη κρατικών 

δρώντων27, 

                                            
22 Joseph S Nye, Understanding International Conflicts, New York: Harper Collins Publishers, 

1993, (p. 199). 

23 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 
αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 30). 

24 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 
2001, (p. 27). 

25 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, (p. 
452). 

26 Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Γ. Βοσκόπουλου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η 
υποβάθμιση της στρατιωτικής ισχύος ισχύει στις ζώνες ειρήνης αλλά όχι στις ζώνες αστάθειας 
όπου η πολυμορφία των απειλών και η ένταση τους αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της 
στρατιωτικής ισχύος. 

27 Στο ίδιο, (p. 453). 
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Οι έννοιες της ευαισθησίας και της ευπάθειας  

Οι Keohane και Nye προσπαθώντας να αναπτύξουν τη θεωρία της 

αλληλεξάρτησης όρισαν δύο κρίσιμες έννοιες για την λειτουργία αυτής. Οι έννοιες 

αυτές είναι η ευαισθησία και η ευπάθεια.  

Η ευαισθησία (sensitivity) αναφέρεται στο πόσο γρήγορα οι αλλαγές από τη 

μια χώρα στη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ δύο δρώντων προκαλούν αλλαγές 

στην άλλη χώρα αλλά και πόσο μεγάλη είναι η ζημία σε αυτήν28. Επιπλέον οι 

συγγραφείς συνδέουν την ευαισθησία με το κόστος που επωμίζεται ένας δρώντας 

από επιδράσεις (effects) που επιβάλλονται σε αυτόν, όταν δεν έχει εφαρμόσει 

εναλλακτικές πολιτικές για την αλλαγή της κατάστασης. 

Οι συγγραφείς αναφέρουν ως παράδειγμα την ύφεση στις οικονομίες των 

ΗΠΑ, της δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου 

ως συνέπεια της κρίσης του 1971. Λόγω της δυσκολίας της εφαρμογής 

εναλλακτικών πολιτικών, η ανάπτυξη των οποίων απαιτούσε πολλά χρόνια, οι 

οικονομίες αυτές αποδείχθηκαν πολύ ευαίσθητες στην αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου.  

Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς τονίζουν ότι η ευαισθησία δεν αφορά μόνο σε 

οικονομικές σχέσεις αλληλεξάρτησης αλλά και σε πολιτικές όπως και κοινωνικές 

επίσης σχέσεις29. 

Η έννοια της ευπάθειας (vulnerability) από την άλλη, αναφέρεται στην 

ύπαρξη εναλλακτικών πολιτικών αλλά και στο κόστος εφαρμογής αυτών, σε 

περίπτωση που διαφοροποιηθεί μια σχέση αλληλεξάρτησης30. Σε αντίθεση, με την 

έννοια της ευαισθησίας, που όπως προαναφέραμε δεν περιλαμβάνει αλλαγή 

πολιτικής, η ευπάθεια δείχνει το κόστος που επωμίζεται ένας δρώντας όταν 

                                            
28 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 

2001, (p. 12). 

29 Στο ίδιο, (p. 12-13). 

30 Στο ίδιο, (p. 13). 
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εφαρμόζει κάποια εναλλακτική πολιτική. Η ευπάθεια λοιπόν, δείχνει τη σημασία 

της ύπαρξης εναλλακτικών κοστολογημένων πολιτικών, αφού δύο χώρες με ίδιες 

ευαισθησίες σε ένα οικονομικό αγαθό, δεν είναι το ίδιο ευπαθείς, αν μια από αυτές 

έχει τη δυνατότητα εναλλακτικής πολιτικής ενώ η άλλη όχι. Για παράδειγμα στην 

κρίση του 1971 η Ιαπωνία είχε πολύ μεγαλύτερη ευπάθεια από τις ΗΠΑ, καθώς  

δεν διέθετε αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική, μιας και το σύνολο της παραγωγής της 

ενέργειάς της βασίζεται σε εισαγωγές, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που αξιοποίησαν τα 

εγχώρια κοιτάσματα πετρελαίου τους. 

Η ευπάθεια, σύμφωνα με τους συγγραφείς, συμβάλει σημαντικά στο να 

κατανοήσουμε την πολιτική δομή της αλληλεξάρτησης. Ο δρών με τη μικρότερη 

ευπάθεια είναι αυτός που είναι πιο ισχυρός και διαμορφώνει τους κανόνες του 

παιχνιδιού σύμφωνα με τις επιδιώξεις του31. 

Τέλος η κατανόηση της σχέσης μεταξύ αλληλεξάρτησης και ισχύος 

επιτυγχάνεται μέσω των εννοιών της ευαισθησίας και της ευπάθειας. Όπως 

αναφέρουν οι συγγραφείς, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εισάγουν το 85% των αναγκών 

τους σε βωξίτη δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι ΗΠΑ είναι ευπαθείς σε τυχόν 

ενέργειες των παραγωγών βωξίτη καθώς για να αποφανθούμε στο συμπέρασμα 

αυτό πρέπει να ερευνήσουμε το πόσο θα κοστίσει (σε χρήμα και χρόνο) στις ΗΠΑ 

η εύρεση εναλλακτικών λύσεων. 

Η έννοια της ευπάθειας, όπως περιγράφεται παρακάτω, είναι σημαντικότερη 

από αυτή της ευαισθησίας σε ότι αφορά την διάκριση μιας σχέσης 

αλληλεξάρτησης μεταξύ της συμμετρικής μορφής αυτής και της ασύμμετρης 

αντίστοιχα. 

                                            
31 Στο ίδιο, (p. 15). 
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Συμμετρική και ασύμμετρη αλληλεξάρτηση  

Οι συγγραφείς διακρίνουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ των δυο ακραίων 

μορφών της, τη συμμετρική και την ασύμμετρη32. Το κριτήριο καθορισμού της 

αλληλεξάρτησης ως συμμετρική ή ασύμμετρη είναι η ευπάθεια33. Μια σχέση 

αλληλεξάρτησης όπου και τα δύο μέρη έχουν την ίδια ή περίπου ίδια ευπάθεια 

χαρακτηρίζεται ως συμμετρική, ενώ αντίθετα, μια σχέση όπου ο ένας δρώντας έχει 

πολύ μεγαλύτερη ευπάθεια από ότι ο άλλος χαρακτηρίζεται ως ασύμμετρη. Οι 

συγγραφείς δίδουν το παρακάτω παράδειγμα: μια χώρα που εισάγει το σύνολο 

των αναγκών της σε πετρέλαιο εξαρτάται περισσότερο από μια συνεχή ροή του 

πετρελαίου από μια άλλη χώρα που εισάγει γούνες, κοσμήματα και αρώματα 

(ακόμη και ισοδύναμης χρηματικής αξίας) από μια συνεχή ροή ειδών 

πολυτελείας34. 

Μέσω της σύνδεσης της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης με την ευπάθεια, οι 

συγγραφείς καταφέρνουν να διατυπώσουν ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα: η 

μεγαλύτερη ευπάθεια του ενός μέρους σε σχέση με το άλλο σημαίνει ότι το μέρος 

αυτό θα έχει υψηλότερο κόστος σε περίπτωση διακοπής της σχέσης της 

αλληλεξάρτησης. Πέραν τούτου όμως, οι συγγραφείς, προχωρώντας ακόμη 

παραπέρα, υποστηρίζουν ότι η ασυμμετρία σε μια σχέση αλληλεξάρτησης παρέχει 

στο ισχυρό δρώντα επιπλέον πηγές ισχύος. Ως εκ τούτου, οι Keohane και Nye 

ορίζουν την ισχύ ως την ικανότητα ενός δρώντα να επιβάλλει σε άλλους δρώντες 

να δράσουν με τρόπο που υπό άλλες συνθήκες δε θα επέλεγαν35. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν την συνοπτική αυτή παρουσίαση της έννοιας 

της αλληλεξάρτησης μπορούμε να συνοψίσουμε στο συμπέρασμα ότι η 

                                            
32 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, (p. 

451). 

33 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 
2001, (p. 10). 

34 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 20). 

35 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 
2001, (pp. 10-11). 
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αλληλεξάρτηση δε σημαίνει απαραίτητα και συνεργασία, αφού οι συγκρούσεις και 

ο ανταγωνισμός δεν εξαλείφονται. Από την άλλη όμως, οι συγκρούσεις και ο 

ανταγωνισμός περιορίζονται λόγω αμοιβαίου οφέλους και επιπρόσθετα αλλάζει ο 

τρόπος που οι συγκρούσεις εκδηλώνονται, καθώς η χρήση στρατιωτικής βίας δεν 

είναι επιθυμητή από καμία πλευρά λόγω κόστους και στις δύο πλευρές. Τέλος, η 

ασύμμετρη αλληλεξάρτηση δημιουργεί προβλήματα στο αδύναμο μέλος καθώς το 

ισχυρό μέλος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ισχύ του ώστε να μεγιστοποιήσει τα 

κέρδη του, εις βάρος του αδύναμου μέλους. 

Σύνδεση της μορφής των διεθνών συνεργασίας με τις έννοιες της 

ευπάθειας και της ευαισθησίας  

Σύμφωνα με τον Φ. Προέδρου τα αποτελέσματα των διεθνών συνεργασιών 

σε σχέση με τις έννοιες της ευαισθησίας και της ευπάθειας φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα36: 

 

 
Ευαισθησία 

Μεγάλη Μικρή 

Ε
υ

π
ά

θ
ει

α
 Μεγάλη Συνεργασία παραμένει αλλά με 

μεγάλο κόστος 
Συνεργασία παραμένει, υπομονή του 

μικρού κόστους 

Μικρή Κατάλυση συνεργασίας, αλλαγή Κατάλυση συνεργασίας, αλλαγή 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα διεθνών συνεργασιών σε σχέση με τις έννοιες της 
ευαισθησίας και της ευπάθειας  

 

 

                                            
36 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 

αλληλεξάρτησης Κομοτηνή, 2009. 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ  

Στη σύγχρονη εποχή της ανθρωπότητας, μετά τη βιομηχανική επανάσταση, 

ο ρόλος της ενέργειας διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη 

ενός κράτους και επομένως και στην ευημερία του. Η ενέργεια αποτελεί την 

κινητήριο δύναμη της βιομηχανίας αλλά και του συνόλου των άλλων κλάδων της 

οικονομίας με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις μεταφορές και τη γεωργία.  

Αλλά και πέρα από την οικονομία, η ίδια η ασφάλεια και η επιβίωση ενός 

κράτους εξαρτάται από την ενεργειακή του επάρκεια. Σύμφωνα με το Michael 

Clare, η ήττα της Γερμανίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σχετίζεται με την 

αδυναμία της να ελέγξει τις πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής αλλά και του 

Καυκάσου, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της βιομηχανικής της παραγωγής 

αλλά και τον περιορισμό της κινητικότητας των στρατιωτικών της δυνάμεων37. 

Λόγω ακριβώς της μεγάλης σπουδαιότητας της ενέργειας στην σημερινή 

εποχή, τα κράτη έχουν αναγάγει την τροφοδοσία με φυσικούς πόρους και την 

ενεργειακή επάρκειά τους, ως ένα ζήτημα που άπτεται της εθνικής ασφάλειάς 

τους38. Ως συνέπεια λοιπόν, της τεράστιας συμβολής της ενέργειας στην ευημερία 

και στην επιβίωση των κρατών, έχει θεσπιστεί από τα κράτη αλλά και τους διεθνείς 

οργανισμούς η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας. 

Ο Χαβιέ Σολάνα, ως Ύπατος Αρμοστής της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ,) αναφερόμενος στη σημασία της 

ενέργειας, είχε διατυπώσει την εξής χαρακτηριστική φράση: «ο αγώνας για το 

                                            
37 Michael Clare, Resource wars: The new landscape of global conflict, New York: 

Metropolitan/Owl Book, 2002, (pp. 30-31). 

38 Στο ίδιο, (p. 226). 
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έδαφος του παρελθόντος μπορεί να αντικατασταθεί για τον αγώνα για την ενέργεια 

στο μέλλον»39. 

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΠΟΧΗ 

Η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου 

παράλληλα με τις νέες προκλήσεις και απειλές που αντιμετώπισαν οι βιομηχανικές 

χώρες στη διάρκεια του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα και στις πρώτες δύο 

δεκαετίες του 21ου. 

Στα χρόνια μετά το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου, οι αναπτυγμένες 

χώρες επηρεασμένες από το ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής, συνέδεαν την 

ενεργειακή ασφάλεια με τη στρατιωτική ετοιμότητα και ικανότητα της διασφάλισης 

επαρκούς εφοδιασμού σε πολεμικές περιόδους.  

Τη δεκαετία του 1970 όμως, με την εκδήλωση της πετρελαϊκής κρίσης του 

1973, γεννήθηκε η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της ενεργειακής 

ασφάλειας. Οι καταναλώτριες χώρες έπρεπε να προστατευθούν έναντι των 

παραγωγών πετρελαίου, αφού οι τελευταίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

την ενέργεια ως μέσο εκβιασμού για την επίτευξη των εθνικών τους σκοπών. Έτσι 

οι δυτικές, ανεπτυγμένες κυρίως χώρες, προσπάθησαν να απεξαρτηθούν, 

τουλάχιστον σε ένα βαθμό, από τις εισαγωγές πετρελαίου και να καταστούν 

ενεργειακά ανεξάρτητες από τρίτες χώρες. 

Ωστόσο, στη δεκαετία του 1980 αλλά και του 1990, η έμφαση στην 

ενεργειακή ασφάλεια δόθηκε κυρίως στις οικονομικές παραμέτρους και λιγότερο 

στην εθνική ασφάλεια. Έτσι, οι δυτικές χώρες, ασπαζόμενες τις απόψεις της 

φιλελεύθερης οικονομικής θεωρίας της ελεύθερης αγοράς, κατήργησαν τους 

προστατευτικούς μηχανισμούς που χαρακτήριζαν την αγορά της ενέργειας και 

ταυτόχρονα επικεντρώθηκαν στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των συνεπειών 

από πιθανές διαταραχές του ομαλού ενεργειακού εφοδιασμού τους. Η περίοδος 

                                            
39 Javier Solana, 'Address to the EU External Energy Policy Conference', στο European 

Council, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/discours/91788.pdf  
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αυτή λοιπόν, χαρακτηρίζεται όχι μόνο από την εξασφάλιση από τις δυτικές χώρες 

των απαιτούμενων ποσοτήτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου αλλά και της 

εξασφάλισης των ποσοτήτων αυτών σε χαμηλές και σταθερές τιμές40.  

Η υποβάθμιση από πλευράς εθνικής ασφάλειας της έννοια της ενεργειακής 

ασφάλειας, αντιστράφηκες εκ νέου μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η 

ενεργειακή ασφάλεια συνδέθηκε ξανά με την έννοια των ζωτικών εθνικών 

συμφερόντων, καθώς η εξάρτηση από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, των 

οποίων τα συμφέροντα είναι πιθανώς αντικρουόμενα με αυτά των δυτικών χωρών, 

δημιούργησε αντιθέσεις. Οι περιπτώσεις της ανατροπής του Σαντάμ Χουσείν στο 

Ιράκ αλλά και το εμπάργκο στο Ιράν, λόγω του μη αποδεκτού από τη Δύση, 

πυρηνικού του προγράμματος, είναι μόνο μερικές από τις πολλές περιπτώσεις 

όπου η διασφάλιση του ομαλού ενεργειακού εφοδιασμού των δυτικών χωρών 

επέβαλλε την ανάληψη δράσης. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Η έννοια της ενεργειακή ασφάλειας έχει οριστεί μέσα από μια πληθώρα 

ορισμών, των οποίων κοινό γνώρισμα είναι η μεγάλη σπουδαιότητα της ενέργειας 

στη σύγχρονη εποχή. Ως έννοια καλύπτει πολλά ζητήματα, συνδέοντας την 

ενέργεια με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αλλά και την πολιτική και ως εκ 

τούτου απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

διαφορετικών θεμάτων41. 

Όπως προαναφέρθηκε, με την πάροδο του χρόνου και τη συνεχώς 

αυξανόμενη σημασία της ενέργειας στις σύγχρονες βιομηχανικές χώρες, η 

ενεργειακή ασφάλεια αναπτύχθηκε και παράλληλα εξελίχθηκε ως όρος ώστε να 

συμπεριλάβει τις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές του ενεργειακού εφοδιασμού. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας (ΔΟΕ) (International Energy Agency-

ΙΕΑ), « η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι πρόσφατες γεωπολιτκές 

                                            
40 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (pp. 36-37). 

41 The World Economic Forum, στο The New Energy Paradigm: World Economic Forum in 
Partnership with Cambridge Energy Associates, http://www.weforum.org/pdf/Energy.pdf  
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εξελίξεις, μας θύμισαν τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η -σε προσιτές 

τιμές- ενέργεια στην οικονομική και την ανθρώπινη ανάπτυξη αλλά και την 

ευπάθεια του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος σε τυχόν απρόβλεπτες και μη 

επιθυμητές διακοπές του εφοδιασμού42». 

Οι ΗΠΑ, ήδη από το 1973, θεωρούν την οιαδήποτε διακινδύνευση της 

ενεργειακής τους προμήθειας ως εχθρική πράξη που δικαιολογεί πολεμική δράση, 

γεγονός που καταδεικνύει την κυρίαρχη θέση της ενεργειακής ασφάλειας στο 

σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής43. Σύμφωνα με το κείμενο της Εθνικής 

Στρατηγικής Ασφαλείας του 2015, οι ΗΠΑ επιδίωξαν και πέτυχαν την αύξηση της 

εγχώριας παραγωγής και την ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης 

υδρογονανθράκων με σκοπό κυρίως τη μείωση της ευπάθειας της οικονομίας τους 

και δευτερευόντως τη μείωση της εκροής συναλλάγματος. Προχωρώντας 

παραπέρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ρόλου των ΗΠΑ για την 

παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα (και επομένως και για την Ευρώπη) η 

στρατηγική των ΗΠΑ αναφέρεται στην προσπάθεια περιορισμού των έντονων 

διακυμάνσεων στην παγκόσμια παραγωγή υδρογονανθράκων και στις τιμές αυτών 

προκειμένου να εδραιωθεί η σταθερότητα στην πρόσβαση της ενέργειας, ως 

βασική προϋπόθεση για την παγκόσμια κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη44. 

Η ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια (European 

Security Strategy-ESS) του 200345, με τις Πράσινες Βίβλους για την ενέργεια του 

200146 και του 200647 αλλά και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς 

                                            
42 IEA/OECD, World Energy Outlook 2014, Παρίσι: IEA/OECD, 2014. 

43 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 
αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 67). 

44 President of the USA, National Security Strategy, Washigton, 2015, (p. 16). 

45European Commission, A Secure Europe in a Better World- European Security Strategy, 
Brussels: European Commission, 2003. 

46 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Green Paper: Towards a European strategy for the Security of 
Energy Supply, Brussels: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001. 

47 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική 
και ασφαλή ενέργεια, Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

και τη διεθνή συνεργασία48, λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ενεργειακή της ασφάλεια 

και το γεγονός ότι η ενεργειακή της παραγωγή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

εισαγωγές πρώτων υλών από τρίτες χώρες. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να 

φθάσει συνολικά στο 70% μέχρι το 2030. Αναλυτικότερα, το πετρέλαιο που θα 

καταναλώνει η ΕΕ το 2030, θα είναι εισαγόμενο σε ποσοστό 90%, το φυσικό αέριο 

κατά 70% και ο άνθρακας κατά 100%49. Οι δράσεις της ΕΕ σχετικά με την 

ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας αφορούν στην ποικιλότητα τόσο των 

ενεργειακών πρώτων υλών όσο και των χωρών – προμηθευτών της Ένωσης. 

Επίσης η ΕΕ αναλαμβάνει δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και 

τέλος στηρίζει οικονομικά σχέδια που συμβάλλουν στην ενεργειακή της 

απεξάρτηση όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ). Παρά τις δράσεις όμως αυτές, η ΕΕ παραμένει ιδιαίτερα 

ευάλωτη ενεργειακά όπως φαίνεται και μέσα από τα θεσμικά κείμενα της ίδιας της 

Ένωσης50. 

                                            
48 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 

συνόρων μας εταίρους, 2011. 

49 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Green Paper: Towards a European strategy for the Security of 
Energy Supply, Brussels: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001, (pp. 22-23). 

50 Στο ίδιο, (pp. 30-31). 
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Διάγραμμα 2: Ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ και ποσοστό αυτής από εγχώριους 
ή εισαγόμενους πόρους51.  

Η Ρωσία, στα θεσμικά κείμενα της εθνικής της Στρατηγικής, διαφοροποιείται 

από τις ΗΠΑ και την ΕΕ στον τρόπο της παρουσίασης της έννοιας της ενεργειακής 

ασφάλειας. Έτσι, τα θεσμικά κείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναφέρονται στην 

πολιτική εκμετάλλευση της ενέργειας, ως πηγή εθνικής ισχύος, λόγω ακριβώς του 

σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας. 

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής του 2008, 

αποδόθηκε ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος στην ενέργεια, καθώς σύμφωνα με 

αναλυτές, η Μόσχα εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως εργαλείο 

ισχύος προκειμένου να αποκομίσει σημαντικά ανταλλάγματα 52. Η χρήση της 

ενέργειας ως εργαλείο ισχύος διατηρείται και στα κείμενα της Εθνικής Στρατηγικής 

Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 2009 και του 2012. Σύμφωνα με τα 

κείμενα αυτά, η Μόσχα αντιτίθεται στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, 

                                            
51 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Green Paper: Towards a European strategy for the Security of 

Energy Supply, Brussels: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001, (p. 23). 

52 Ekaterina Chirkova, Key aspects of Russia's current foreign and security policy, 2012, p. 6. 
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καθώς η διατήρηση των κρατικών μονοπωλίων επιτρέπει ευχερέστερα τη χρήση 

της ενέργειας ως εργαλείο πολιτικής53 54. 

Όπως συμπεραίνουμε από τα παραπάνω η προοπτική της ενεργειακής 

ασφάλειας ποικίλλει αναλόγως του πρίσματος μέσα από το οποίο εξετάζουμε την 

έννοια. Για τις καταναλώτριες αναπτυγμένες χώρες, κυρίως τις ΗΠΑ και την ΕΕ, η 

ενεργειακή ασφάλεια συνεπάγεται συνεχή και απρόσκοπτη τροφοδοσία σε λογικές 

τιμές. Οι χώρες αυτές ενδιαφέρονται πρωτίστως για απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας και άνοιγμα της παγκόσμιας αγοράς. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, με 

κυριότερες την Κίνα και την Ινδία, ανησυχούν για την ασφαλή και ομαλή 

ενεργειακή τους τροφοδοσία, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή αυτής θα 

επιβραδύνει σημαντικά το ρυθμό ανάπτυξης τους. Τέλος, οι χώρες παραγωγής 

υδρογονανθράκων, συνδέουν την ενεργειακή ασφάλεια με την εξασφάλιση 

αξιόπιστων πελατών που τους εγγυώνται ασφάλεια στην κατάρτιση των κρατικών 

τους προϋπολογισμών, χωρίς βέβαια να λείπουν οι απόπειρες εκμετάλλευσης της 

ενέργειας ως πολιτικό μέσο55. 

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οι απειλές κατά της ενεργειακής ασφάλειας μπορούν να ταξινομηθούν 

όπως παρακάτω 56:  

α. Φυσικοί κίνδυνοι 

 Οι φυσικοί κίνδυνοι διακρίνονται σε καταστάσεις μόνιμης διαταραχής 

της παραγωγής ενέργειας και σε προσωρινές καταστάσεις αντίστοιχα. Η 

διατάραξη της ομαλής ενεργειακής τροφοδοσίας μπορεί να προκληθεί είτε λόγω 

διακοπής του σταδίου παραγωγής είτε λόγω εξάντλησης των φυσικών πόρων. Η 

                                            
53 Russian Federation, 'Russia's National Security Strategy' 

54 Russian Federation, 'Russia's National Security Strategy to 2020', στο Rustrans 
http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020   

55 Nataliya Esakova, European Energy Security,Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 39). 

56 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Green Paper: Towards a European strategy for the Security of 
Energy Supply, Brussels: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001, (pp. 65-66). 
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εξάντληση των φυσικών πόρων περιλαμβάνει και την οικονομική διάσταση όπως 

π.χ. η ΕΕ αναπόφευκτα θα απωλέσει την ικανότητα εκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων που εξορύσσονται στο έδαφός της λόγω συγκριτικά 

μεγαλύτερου κόστους από τους εισαγόμενους. Ως παράδειγμα προσωρινής 

απειλής από φυσικό κίνδυνο είναι η διακοπή της λειτουργίας ενός πυρηνικού 

εργοστασίου. Οι διαταραχές της ενεργειακής παραγωγής λόγω φυσικών κινδύνων 

περιλαμβάνουν πλήθος απειλών όπως φυσικές καταστροφές, διεθνείς κρίσεις, 

τρομοκρατικές ενέργειες αλλά και απεργίες, κατασκευαστικές αστοχίες και πλήθος 

άλλων. 

Οι συνέπειες από αυτές τις καταστάσεις διαταραχής της ενεργειακής 

παραγωγής περιλαμβάνουν την απαίτηση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 

από άλλες πηγές και φυσικούς πόρους ενώ ταυτόχρονα θα επηρεαστεί αρνητικά 

το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας ή περιοχής όπως η 

Ευρώπη.  

β. Οικονομικοί κίνδυνοι 

 Οι οικονομικές διαταραχές προκαλούνται από τις αυξήσεις των τιμών 

των ενεργειακών προϊόντων, κυρίως των υδρογονανθράκων, διεθνώς. Η άνοδος 

των τιμών των υδρογονανθράκων δημιουργεί με τη σειρά της εκροή κεφαλαίων 

προς το εξωτερικό, πληθωριστικές τάσεις και εκτροχιασμό των εθνικών 

προϋπολογισμών. 

 Ως παραδείγματα οικονομικών κίνδυνων μπορούμε να αναφέρουμε 

την αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων είτε λόγω τεχνητού περιορισμού της 

παραγωγής από τον ΟΠΕΚ, είτε λόγω διεθνών κρίσεων, παρόμοιων με αυτές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις, όπως για 

παράδειγμα το εμπάργκο στο Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος ή οι 

συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν στη Μέση Ανατολή. 

γ. Κοινωνικοί κίνδυνοι  

 Η ζωτική σημασία της ενέργειας στη σημερινή εποχή μπορεί να 

παραλληλισθεί με τη σημασία του σιταριού πριν από 200 χρόνια. Χωρίς τον 

ασφαλή και επαρκή εφοδιασμό της αγοράς με ενέργεια είναι σίγουρο ότι θα 
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ξεσπάσουν κοινωνικές αναταραχές που μπορεί σταδιακά να οδηγήσουν σε 

κοινωνική αστάθεια. Οι επιπτώσεις των διαταραχών της ομαλής ενεργειακής 

τροφοδοσίας στην κοινωνία καταδεικνύεται από το χαρακτηριστικό παράδειγμα: η 

εμφάνιση των μερικά απασχολούμενων εργαζομένων συνέπεσε με την πετρελαϊκή 

κρίση του 1973. 

δ. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

 Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για 

ενέργεια αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα για τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό. 

Πέρα από τους κινδύνους από ατυχήματα (διαρροή πυρηνικής ενέργειας, διαρροή 

πετρελαίου στη θάλασσα κ.α), η αύξηση στην ατμόσφαιρά των αερίων του 

θερμοκηπίου απειλεί την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μας με απρόβλεπτες 

συνέπειες. Η εφαρμογή της σύμβασης του Kyoto για το τελευταίο θέμα δημιουργεί 

επιπλέον κόστη για τις χώρες αλλά και δεσμεύσεις για την αλλαγή του τρόπου 

παραγωγής ενέργειας, όπως για παράδειγμα η εγκατάλειψη της χρήσης του 

άνθρακα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗ 

ΣΗΣ  

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ 

Στην προσπάθεια περιγραφής της έννοιας της ενεργειακής αλληλεξάρτησης 

θα χρησιμοποιήσουμε τις βασικές έννοιες της αλληλεξάρτησης, την ευαισθησία και 

την τρωτότητα, εξετάζοντας ωστόσο τις έννοιες αυτές μέσα από το πρίσμα της 

ενέργειας. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό θα εντοπιστούν και οι συνθήκες της 

ασύμμετρης ενεργειακής αλληλεξάρτησης που όπως προαναφέρθηκε, η αποφυγή 

ή η μείωση των συνεπειών αυτής της κατάστασης, δηλαδή η ενεργειακή ασφάλεια, 

αποτελεί για τα κράτη μια εθνική πολιτική υψηλής προτεραιότητας. 

Στην πιο γενική περιγραφή της ενεργειακής αλληλεξάρτησης, η ευαισθησία 

της ενεργειακής αλληλεξάρτησης ενός κράτους συνδέεται άμεσα με τον ισοζύγιο 

των συνολικά εισαγόμενων ποσοτήτων όλων των μορφών ενέργειας σε σχέση με 

τις εγχώριες ποσότητες. 

Αντίστοιχα η ευπάθεια στην ενεργειακή αλληλεξάρτηση συνδέεται με τις 

πιθανές εναλλακτικές προτάσεις για την αποδέσμευση από την εισαγόμενη 

ενέργεια αλλά και το κόστος της μετάβασης σε αυτές. Με άλλα λόγια, η ευπάθεια 

παρουσιάζει τη δυνατότητα της αλλαγής της πολιτικής ενός κράτους σχετικά με τις 

επιλογές κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του, συνδέοντας τις αλλαγές αυτές 

με το κόστος και τη διαθεσιμότητα.  

Κατόπιν των παραπάνω, είναι κρίσιμο να γίνει σαφές, ότι προκειμένου να 

περιγραφεί πλήρως η ενεργειακή αλληλεξάρτηση μεταξύ δύο δρώντων είναι 

απαραίτητες και οι δύο έννοιες. Ακόμη και αν δύο κράτη έχουν τον ίδιο βαθμό 

ευαισθησίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουν την ίδια ενεργειακή εξάρτηση, 

αφού μπορεί να έχουν διαφορετικό βαθμό ευπάθειας. Έτσι για παράδειγμα, δύο 

κράτη που έχουν τον ίδιο βαθμό ευαισθησίας σε εισαγόμενο πετρέλαιο (εισάγουν 

και οι δύο χώρες το ίδιο ποσοστό των συνολικών αναγκών τους) αν έχουν 

διαφορετικό βαθμό ευπάθειας (λόγω πχ πολλών διαφορετικών προμηθευτών για 
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το ένα κράτος αντί μόνο ενός αποκλειστικού προμηθευτή για το άλλο κράτος) θα 

έχουν και διαφορετική ενεργειακή εξάρτηση57.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν εν γένει τις έννοιες της ευαισθησίας και της 

ευπάθειας συνδέονται με την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμων μιας χώρας, το 

μείγμα των καυσίμων αυτών, το ποσοστό των εισαγόμενων ποσοτήτων σε σχέση 

με τις απαιτούμενες ποσότητες αλλά και τις χώρες – προμηθευτές.  

Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας (ΔΕΕ – IEA) οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την ευαισθησία και την ευπάθεια της ενεργειακής 

αλληλεξάρτησης μιας χώρας είναι58: 

α. Η ποικιλία του πρωτογενούς μείγματος καυσίμων. 

 Είναι προφανές ότι όσο περισσότερα είδη καυσίμων χρησιμοποιεί μια 

χώρα τόσο μικρότερη ενεργειακή εξάρτηση παρουσιάζει, καθώς η ύπαρξη 

υποδομών για παραγωγή ενέργειας με διαφορετικά καύσιμα δίνει στη χώρα τη 

δυνατότητα επιλογής διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Το μείγμα καυσίμων για 

παραγωγή ενέργειας των περισσοτέρων κρατών αποτελείται από 

υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και άνθρακα. Αρκετές χώρες 

επίσης χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια ενώ τα τελευταία χρόνια οι 

περισσότερες χώρες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ΑΠΕ). 

β. Η εξάρτηση από τις εισαγόμενες ποσότητες και η τυχόν δυνατότητα 

υποκατάστασης καυσίμων. 

 Η κάλυψη μεγάλου ποσοστού των ενεργειακών αναγκών μιας χώρας 

                                            
57 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 

2001, (p. 11). 

58 IEA/OECD, World Energy Outlook 2007, Παρίσι: IEA/OECD, 2007, (p. 165). 
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μέσω εισαγόμενων ποσοτήτων καυσίμων επηρεάζει αρνητικά την ευαισθησία και 

την ευπάθεια αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα πέρα από την εξάρτηση της 

από τις χώρες παραγωγούς-καυσίμων που εκφράζεται από την ευαισθησία, είναι 

πιθανόν να μην υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε αξιόπιστες 

εναλλακτικές λύσεις, γεγονός που επηρεάζει την ευπάθεια. 

γ. Η συγκέντρωση της αγοράς. 

 Η κυρίαρχη και προνομιακή θέση ενός κράτους (ή ενός μικρού 

αριθμού κρατών) στην προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων καυσίμων μιας 

χώρας αλλά και η ύπαρξη μονοπωλίων στην αγορά της ενέργειας, αυξάνουν την 

ευαισθησία των κρατών αλλά και την ευπάθεια τους σε ότι αφορά στην ενεργειακή 

εξάρτηση. Η ΕΕ αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα με την κυρίαρχη θέση της 

Ρωσίας αλλά και της Gazprom, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα στη 

συνέχεια.  

δ. Ποσοστό εισαγωγών καυσίμων προερχόμενων από πολιτικά 

ασταθείς χώρες. 

 Η ενεργειακή εξάρτηση από χώρες με πολιτική αστάθεια δημιουργούν 

προβλήματα καθώς οι τυχόν πολιτικές μεταβολές στις χώρες αυτές επηρεάζουν 

την ομαλότητα της ενεργειακής τροφοδοσίας προκαλώντας ένα ντόμινο εξελίξεων 

που τελικά επηρεάζει τις οικονομίες των χωρών.  

ε. Δημιουργία εναλλακτικών μέσων μεταφοράς  

 Μια άλλη διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της μείωσης της 

ευαισθησίας και της ευπάθειας δίδεται μέσα από την εξέταση των εναλλακτικών 

μέσων μεταφοράς. Η ύπαρξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς ισοδυναμεί σε 

μείωση της εξάρτησης καθώς οι καταναλώτριες χώρες είναι λιγότερο ευάλωτες σε 

πολιτικές πιέσεις ή άλλους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας59. 

                                            
59 Jan Kalicki and Jonathan Elkind, 'Eurasian Transport Futures', στο Energy and Security: 

Towards a new Foreign Policy Strategy, Baltimore: The John Hopkins University Press, 2005, (p. 
161). 
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Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι για να μειωθούν οι 

συνέπειες της ενεργειακής εξάρτησης, τα κράτη πρέπει να μεριμνούν για τη 

ποικίλη σύνθεση του πρωτογενούς μείγματος των καυσίμων τους αλλά και για τη 

διαφοροποίηση της γεωγραφικής προέλευσης αυτού. Σε ότι αφορά στα 

μονοπώλια, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των δυνητικών παρόχων ενέργειας, 

τόσο υψηλότερο κίνδυνο διατρέχει η ενεργειακή ασφάλεια, σε συνδυασμό με τα 

επίπεδα της ευαισθησίας και της ευπάθειας των καταναλωτριών χωρών60. Επίσης 

η ύπαρξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς μειώνει την εξάρτηση των 

καταναλωτριών χωρών, μειώνοντας την ευπάθεια τους. Τέλος, πρέπει να τονιστεί 

ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν βελτιώνεται, ακόμη και αν μειωθούν οι εισαγωγές, 

αν αυξάνεται η εξάρτηση από πολιτικά ασταθείς χώρες. 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Όπως έχει προαναφερθεί, σε μια σχέση αλληλεξάρτησης που 

χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία, το μέρος που έχει την μικρότερη ευαισθησία και 

ευπάθεια προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πλεονεκτική σχέση του σε σχέση με το 

άλλο μέρος και να αντλήσει περισσότερα οφέλη. Ο κυρίαρχος δρων σε μια 

ασύμμετρη σχέση αλληλεξάρτησης μπορεί να ασκήσει την εξουσία του και να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη του εις βάρος του άλλου μέρους, εάν γνωρίζει ότι μια 

τέτοια συμπεριφορά δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συνέπειες του 

ιδίου, ενώ ο άλλος δρων είναι αδύναμος και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί ανάλογα. 

Το ερώτημα που τίθεται ωστόσο είναι πότε χαρακτηρίζεται μια σχέση 

αλληλεξάρτησης στον τομέα της ενέργειας ως μη συμμετρική; Ποιο μέρος 

βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, ο παραγωγός και παράλληλα εξαγωγέας ενέργειας 

ή ο αγοραστής και ταυτόχρονα εισαγωγέας; Στην περίπτωση της διακοπής της 

ομαλής ενεργειακής τροφοδοσίας ποιο από τα δύο μέρη θα επιβαρυνθεί 

περισσότερο; 

                                            
60 IEA/OECD, World Energy Outlook 2007, Παρίσι: IEA/OECD, 2007, (p. 165). 
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Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα ασφαλώς δεν είναι ούτε απλή ούτε 

μονοσήμαντη καθώς η συνθετότητα του ζητήματος μπορεί να χαρακτηρίσει ως 

ισχυρότερο παράγοντα είτε τον παραγωγό είτε τον εισαγωγέα ενέργειας. Για 

παράδειγμα, αν ένας παραγωγός είναι μοναδικός εξαγωγέας ενεργειακών πόρων 

σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τότε είναι προφανές ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική 

θέση καθώς τα άλλα μέρη της περιοχής εξαρτώνται από αυτόν. Στο ίδιο 

συμπέρασμα θα καταλήξουμε και αν ένας εισαγωγέας δεν έχει φροντίσει να 

διαφοροποιήσει γεωγραφικά και ποιοτικά το ενεργειακό μείγμα του, προκειμένου 

να διαθέτει αξιόπιστες εναλλακτικές επιλογές. 

Αντίθετα ένας παραγωγός ενέργειας βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε 

σχέση με τους εισαγωγείς ενεργειακών πόρων, όταν οι πηγές εσόδων του 

αποτελούνται κατά μείζον λόγο από τις εξαγωγές ενέργειας ή όταν δε είναι σε θέση 

να εξάγει σε εναλλακτικές αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χώρες στις οποίες τα 

έσοδα από την ενέργεια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ τους, σε 

περιπτώσεις διεθνών οικονομικών κρίσεων αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες 

στην εθνική οικονομία τους61.  

Βέβαια πέρα από τα παραπάνω, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι, σε 

γενικές γραμμές, το ενδεχόμενο κόστος για τους εισαγωγείς ενέργειας είναι πάντα 

υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος των παραγωγών. Η άποψη αυτή 

δικαιολογείται με δύο επιχειρήματα. Πρώτον, σε περίπτωση διακοπής του 

ενεργειακού εφοδιασμού, οι εισαγωγείς ενέργειας θα απολέσουν ζωτικά αγαθά 

ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγείς ενεργειακών πόρων θα απολέσουν χρήματα, που 

θεωρούνται μικρότερης κρίσιμης αξίας. Δεύτερο επιχείρημα είναι το γεγονός ότι οι 

επιπτώσεις από τη διαταραχή της ενεργειακής τροφοδοσίας γίνονται άμεσα και 

δραματικά αντιληπτές σε αντίθεση με τις διαταραχές στις χρηματοοικονομικές ροές 

που δεν επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών62. 

 

                                            
61 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 66). 

62 Giovanni Grevi, 'CFSP and Energy Security', στο EU Institute for Security Studies 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/rep06-12.pdf (p. 3). 
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η οικονομική κρίση του 1998 αποτέλεσε το έναυσμα της αναστροφής της 

ρωσικής οικονομικής πραγματικότητας. Η δραματική υποτίμηση του ρουβλίου 

βελτίωσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ρωσικών προϊόντων και οι 

εξαγωγές επιταχύνθηκαν. Η ρωσική οικονομία κινήθηκε σε μια τροχιά μεγέθυνσης, 

βασιζόμενη στα έσοδα από τις εξαγωγές, κυρίως, ενεργειακών πόρων, τα οποία 

τροφοδότησαν την αύξηση των εισοδημάτων, τις επενδύσεις, τα δημόσια έσοδα, 

το πλεόνασμα του προϋπολογισμού και το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, στοιχεία που στη συνέχεια τροφοδότησαν την εγχώρια ζήτηση και, 

τέλος, την άνοδο του ΑΕΠ63. Η εξέλιξη του ΑΕΠ και του ρυθμού ανάπτυξης της 

Ρωσίας από το 2000 φαίνονται στα Διαγράμματα 3 και 4. 

 

Διάγραμμα 3: Ρωσικό ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ (εκατομμύρια $)64  

                                            
63 Δημήτριος Κυρκιλής, 'Είναι η Ρωσία μία οικονομία φυσικών πόρων; οικονομική μετάβαση, 

οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του πετρελαίου', στο Η Ρωσία σήμερα: Πολιτική, Οικονομία και 
Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Παπαζήση, 2010, (p. 95). 

64 IMF-WEO database-April 2014 
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Διάγραμμα 4: Ρυθμός Ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας (ως % του ΑΕΠ) 65  

 

Οι υδρογονάνθρακες της Ρωσίας αποτελούν το κύριο εξαγωγικό προϊόν της 

χώρας με μερίδιο περίπου 70% επί των συνολικών εξαγωγών αυτής. Οι 

παραγόμενες ποσότητες τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου τα 

τελευταία χρόνια ακολουθούν μια σταθερή πορεία σε αντίθεση όμως με τα έσοδα 

από τις πωλήσεις αυτών λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των 

υδρογονανθράκων διεθνώς μέχρι το 2014. Έχει υπολογιστεί ότι μια αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου κατά 10% μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1,5% έως 2%. Το 

ρωσικό ΑΕΠ θα ήταν 12% χαμηλότερο αν οι τιμές του πετρελαίου είχαν παραμείνει 

στο επίπεδο του 2001, ενώ ο ετήσιος μέσος ρυθμός ανάπτυξης θα ήταν 4% αντί 

του πραγματικού 6,3%66. 

                                            
65 IMF-WEO database-April 2014 

66 Δημήτριος Κυρκιλής, 'Είναι η Ρωσία μία οικονομία φυσικών πόρων; οικονομική μετάβαση, 
οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του πετρελαίου', στο Η Ρωσία σήμερα: Πολιτική, Οικονομία και 
Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Παπαζήση, 2010, (p. 100). 
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ΡΩΣΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  

Σύμφωνα με την Ετήσια Στατιστική Έκθεση του 2014 της εταιρείας ΒΡ για 

την παγκόσμια ενέργεια67, η Ρωσία διαθέτει αποδεδειγμένα αποθέματα 93 

εκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου που αντιστοιχούν στο 5,5% των παγκόσμιων 

αποθεμάτων και 31,3 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που 

αντιστοιχούν στο 16,8% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων Τα 

αποθέματα πετρελαίου την κατατάσσουν στην 7η θέση παγκοσμίως ενώ 

αντίστοιχα για το φυσικό αέριο βρίσκεται στη 2η θέση (πίσω από το Ιράν). 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα αποθέματα των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ 

ανέρχονται στο 7,8% των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και στο 28,5% 

αντίστοιχα για το φυσικό αέριο. (Πίνακες 7 και 8). 

                                            
67 BP, 'Statistical Review of World Energy', 2014, pp. 6,20. 
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Πίνακας 5: Παγκόσμια αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου68  

 

                                            
68 BP, 'Statistical Review of World Energy', 2014. 
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Πίνακας 6: Παγκόσμια αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου69  

 

                                            
69 BP, 'Statistical Review of World Energy', 2014. 
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ΡΩΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Πέρα της ύπαρξης υδρογονανθράκων σε ένα κράτος, οι επίδοξοι 

πρωταγωνιστές των διεθνών εξελίξεων επιδιώκουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο της 

διαχείρισης των υδρογονανθράκων και συγκεκριμένα την αλυσίδα έρευνα, 

εξόρυξη, παραγωγή, διύλιση και μεταφορά70. Σε αυτό ακριβώς της στρατηγική 

στοχεύει και η Ρωσία, με τον ολοκληρωτικό έλεγχο της διαχείρισης των 

υδρογονανθράκων να είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ώστε να επιτευχθεί η 

πλήρης αξιοποίησης της πολιτικής ισχύος της ενέργειας.  

Στην κατεύθυνση αυτή η Ρωσία, από την εποχή της ΕΣΣΔ ακόμη, ανέπτυξε  

σημαντικό αριθμό αγωγών προς τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας ενώ τα 

τελευταία χρόνια έχει εκφραστεί η πολιτική βούληση για την κατασκευή ακόμη 

περισσοτέρων που θα καλύπτουν το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα κίνητρα 

για την κατασκευή των αγωγών αυτών, αρχικά τουλάχιστον, ήταν πολιτικά, αφού 

μέσω της πλήρους ενεργειακής εξάρτησης των χωρών του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, η Μόσχα πετύχαινε τον έλεγχο των οικονομιών των χωρών αυτών, 

καθιστώντας τες δορυφόρους της71. 

Οι αρχικές σκέψεις για την επέκταση των αγωγών προς τη δυτική Ευρώπη 

διατυπώθηκαν κατά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. Η Ευρώπη 

αναζητώντας ασφαλή τροφοδοσία στράφηκε προς τη Σοβιετική Ένωση, η οποία 

αναζητούσε κεφάλαια για την πραγματοποίηση επενδύσεων στις ενεργειακές της 

υποδομές. Έκτοτε η συνεργασία επεκτάθηκε για να λάβει τη μορφή που 

παρουσιάζεται παρακάτω  

α. Αγωγοί Πετρελαίου  

 Οι πρώτοι αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου προς την Ευρώπη 

λειτούργησαν ήδη από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ενώ στη συνέχεια 

                                            
70 Αθανάσιος Κουρματζής, Η γεωπολιτική των Πετρελαίων: Η Διεθνής Οικονομία και οι Κρίσεις, 

Αθήνα: Σαββάλας, 2009, (p. 182). 

71 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 155). 
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επεκτάθηκαν αλλά και συμπληρώθηκαν με νέους. Οι πετρελαϊκοί αγωγοί που 

βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία είναι οι παρακάτω72 73: 

 (1) Αγωγός Druzhba  

  Κατασκευάστηκε μεταξύ 1959 και 1964 συνδέοντας αρχικά την 

περιοχή του Ταταρστάν με την Ανατολική Γερμανία, μέσω της Λευκορωσία και της 

Πολωνίας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 συνδέθηκε με την Αυστρία, τη 

Φινλανδία και τη Δυτική Γερμανία (λόγω της πολιτικής του Willy Brandt προς τη 

Σοβιετική Ένωση)74. Έχει μήκος 2.500 μίλια και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός 

αγωγός, μεταφέροντας 1,2-1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Κατασκευάστηκε 

το 1964 και σταδιακά επεκτάθηκε. Χωρίζεται σε 3 σκέλη όπως παρακάτω: 

  (α) Το πρώτο σκέλος τροφοδοτεί τις Βαλτικές χώρες. 

  (β) Το δεύτερο σκέλος τροφοδοτεί τη Γερμανία διασχίζοντας 

τη Λευκορωσία και την Πολωνία. 

  (γ) Το τρίτο σκέλος καταλήγει στην Ουγγαρία διασχίζοντας 

την Λευκορωσία, την Ουκρανία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. 

   Από τα τρία σκέλη και περαιτέρω επιμέρους αγωγοί 

τροφοδοτούν με πετρέλαιο αλλά κράτη όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η 

Βουλγαρία κλπ. 

 (2) Ο αγωγός από τη δυτική Σιβηρία που καταλήγει σε 3 λιμάνια 

της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα στα λιμάνια Novoroissysk, Tuapse και 

Οδησσό. 

                                            
72 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (pp. 155-59). 

73 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 
αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 59). 

74 Susanne Nies, Oil and Gas Delivery to Europe: An Overview of Existing and Planned 
infrastructures, Paris: Institut Francais des Relations Internationales (IFRI), 2011, (p. 17). 
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Χάρτης 7: Αγωγοί Πετρελαίου στην Ευρώπη και Νοτιοδυτικής Ασία 75  

 (3) Ο αγωγός από τη δυτική Σιβηρία που καταλήγει σε αριθμό 

λιμένων της Βαλτικής Θάλασσας. 

 (4) Το Βαλτικό σύστημα αγωγών (Baltic Pipeline System) που 

μεταφέρει πετρέλαιο από τη δυτική Σιβηρία προς το νέο λιμάνι Primorsk στον 

κόλπο της Φινλανδίας. 

 (5) Το Σύστημα Αγωγών της Κασπίας (Caspian Pipeline 

Consortium – CPC) που μεταφέρει πετρέλαιο από το κοίτασμα Tengiz του 

Καζακστάν στα λιμάνια Novoroissysk και Pivdennv στη Μαύρη Θάλασσα.  

 (6), Τέλος ένας μικρός αγωγός χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

1970 και συνδέει τη Ρωσία με τη Φιλανδία. 

                                            

75 Oil pipelines in Europe and Northwestern Asia. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Caspian/images/bosporus%20bypass%20map.pdf  
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β. Αγωγοί Φυσικού Αερίου 

 (1) Αγωγός Brotherhood 

  Ο κύριος αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με την 

Ευρώπη, περνά από την Ουκρανία και μεταφέρει 135 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα το χρόνο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1968 συνδέοντας τη Σοβιετική 

Ένωση με την Τσεχοσλοβακία. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και τελικά διάφορα σκέλη 

του καταλήγουν στην Πολωνία, στη Λευκορωσία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, 

στη Ρουμανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία. Η βόρεια διαδρομή 

μεταφέρει αέριο προς τη βορειοδυτική Ευρώπη, τη Λευκορωσία και τις Βαλτικές 

χώρες. 

 (2) Αγωγός Yamal  

  Ο αγωγός αυτός ολοκληρώθηκε το 1999 και μεταφέρει φυσικό 

αέριο προς την Πολωνία και τη Γερμανία μέσω της Λευκορωσίας.  

 (3) Αγωγός Bluestream 

  Ο αγωγός αυτός είναι υποθαλάσσιος και μεταφέρει μέσω της 

Μαύρης Θάλασσας φυσικό αέριο στην Τουρκία. 

 (4) Αγωγός Nordstream 

  Ο αγωγός αυτός είναι υποθαλάσσιος και μεταφέρει φυσικό 

αέριο μέσω της Βαλτικής θάλασσας στη Γερμανία, παρακάμπτοντας την 

Ουκρανία, Πολωνία, Λευκορωσία και τις Βαλτικές χώρες. 

γ. Σχεδιαζόμενοι Αγωγοί  

 (1) Πετρελαϊκός Αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη 

  Ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται για να παρακάμπτει τα Στενά του 

Βοσπόρου. 

 

 



 (2) Αγωγός φυσικού

  Ο αγωγός αυτός

φτάνει στη Βουλγαρία όπου θα

οδεύει προς την Ελλάδα και την

Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυστρία

παρακάμπτεται η Ουκρανία. 

Χάρτης 8: Ρωσικοί αγωγοί

 

                                            

76 Wikipedia, the free encyclopedia, List of natural gas pipelines 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_gas_pipelines#Europe
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Αγωγός φυσικού αερίου Southstream 

αγωγός αυτός θα διέρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα

όπου θα διακλαδώνεται σε 2 σκέλη: το νότιο

και την Ιταλία, ενώ το βόρειο θα οδεύει προς

Αυστρία και Σλοβενία. Μέσω του αγωγού

Ρωσικοί αγωγοί φυσικού αερίου στην Ευρώπη  76

Wikipedia, the free encyclopedia, List of natural gas pipelines 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_gas_pipelines#Europe  

Θάλασσα και θα 

νότιο σκέλος θα 

οδεύει προς Σερβία, 

αγωγού αυτού 

 

76  

Wikipedia, the free encyclopedia, List of natural gas pipelines 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

Η στρατηγική της Ρωσίας αφορά στο να καταστεί ενεργειακή υπερδύναμη, 

οργανώνοντας την παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση ώστε να 

αναδειχθεί βασικός και κύριος προμηθευτής σε μεγάλες τοπικές αγορές όπως 

αυτή της Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην οργάνωση της βιομηχανίας 

με τρόπο ώστε ορισμένες εταιρείες που ασκούν κυρίαρχο ρόλο να ελέγχονται από 

το ρωσικό δημόσιο μέσω του μεγάλου ποσοστού που κατέχει το τελευταίο στη 

μετοχική τους σύνθεση. Οι εταιρείες αυτές λοιπόν δεν λειτουργούν αποκλειστικά με 

τους νόμους της αγοράς αλλά λαμβάνουν υπόψη και τις επιδιώξεις και τα 

συμφέροντα του ρωσικού κράτους, προσπαθώντας να τα προωθήσουν 

ανεξάρτητα από τα κέρδη ή τις ζημίες των εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

α. Gazprom  

 Η Gazprom είναι μια εταιρεία κολοσσός που ασχολείται με την 

εξόρυξη και τη διακίνηση φυσικού αερίου. Προέκυψε από την ανασυγκρότηση του 

σοβιετικού Υπουργείου Βιομηχανίας Αερίου σε επιχείρηση αερίου το 1989. Το 

1992 η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε τη μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη 

επιχείρηση που θα ιδιωτικοποιούνταν σε βάθος τριετίας, με το δημόσιο να 

συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 40%, επιτρέποντας την πραγματοποίηση 

επενδύσεων από εγχώριους και ξένους επενδυτές. Η προσπάθεια της 

ιδιωτικοποίησης της εταιρείας δεν στέφθηκε με επιτυχία λόγω του κλίματος της 

ανασφάλειας των επενδύσεων που προκαλούσε η διαφθορά και η πολιτική 

αστάθεια της χώρας την περίοδο εκείνη. Στην προσπάθεια αυτή, ο πρώτος της 

πρόεδρος, Βίκτωρ Τσερνομίρντιν αλλά και άλλοι ισχυροί άνδρες της εταιρείας, με 

στόχο το προσωπικό τους όφελος,  διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο να 

κρατηθούν ξένοι αλλά και οι εγχώριοι παίκτες εκτός της εταιρείας (όπως και οι 

εργαζόμενοι) με αποτέλεσμα η εταιρεία να ιδιωτικοποιηθεί το 1994 έναντι του 
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ποσού των $250 εκ., τιμή η οποία ήταν 160 φορές μικρότερη από τη 

χρηματιστηριακή της αξία τρία χρόνια αργότερα ($40.483 εκ)77. 

 Με την ανάληψη της προεδρίας από τον Πούτιν, έγιναν ριζικές 

προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση της εταιρείας, αλλά και για 

τον αποτελεσματικότερο έλεγχό της από το Κρεμλίνο. Το 2005 ο Πούτιν υπέγραψε 

προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο, το δημόσιο επανακτούσε το 51 % της 

εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα μέσα από σωστές επιλογές προσώπων και πολιτικών 

κατάφερε να εξυγιάνει την εταιρεία. Η διατήρηση του πλειοψηφικού πακέτου των 

μετοχών στο ρωσικό δημόσιο επιτρέπει τον έλεγχο της εταιρείας από τη ρωσική 

κυβέρνηση, επιτρέποντας στην τελευταία να χρησιμοποιεί την εταιρεία ως εργαλείο 

άσκησης εξωτερικής πολιτικής.  

β. LUKoil 

 Η LUKoil δραστηριοποιείται με την παραγωγή, διύλιση και διάθεση 

πετρελαίου αλλά και τη διάθεση φυσικού αερίου. Στην περίπτωση της LUKoil η 

συμμετοχή του ρωσικού δημοσίου περιορίστηκε σημαντικά και τελικά μηδενίστηκε 

το 2004 όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.  

Έτος  Ποσοστό συμμετοχής (%) 

1993 90,8 
1994 80,0 
1995 54,9 
1996 33,1 
1997 26,6 
1998 26,6 
1999 16,9 
2000 14,1 
2001 14,1 
2002 7,59 
2003 7,59 
2004 0 

Πίνακας 9: Ποσοστό συμμετοχής του ρωσικού δημοσίου στη μετοχική σύνθεση της 
LUKoil78  

                                            
77 Στέλιου Σωτηρίου, 'Η ρωσική επιχειρηματική ολιγαρχία σε μια δυναμική σχέση εξουσίας με 

το Κρεμλίνο', στο Η Ρωσία σήμερα: Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση, 2010, (pp. 72-74). 
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 Ωστόσο, μολονότι το ρωσικό κράτος πούλησε τη συμμετοχή του στην 

εταιρεία, συνέχισε να ασκεί έμμεσο έλεγχο σε αυτή μέσω της μετοχικής σύνθεσης 

και της ύπαρξης συγκεκριμένων προσώπων εντός του διοικητικού συμβουλίου της 

εταιρείας αλλά και παράλληλα μέσω του ρωσικού νομικού καθεστώτος  που 

αφορά στην εκμετάλλευση του υπεδάφους 79. 

γ. Rosneft 

 Η Rosneft δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, μεταφορά και διύλιση 

πετρελαίου. Ιδρύθηκε το 1993 ως μια διάδοχη επιχείρηση του Σοβιετικού 

Υπουργείου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Το 1995 η ρωσική κυβέρνηση 

προσπάθησε ανεπιτυχώς να ιδιωτικοποιήσει την εταιρεία, προκειμένου να 

αντλήσει κεφάλαια για επενδύσεις. Από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα, η εταιρεία 

συμμετέχει ως αντιπρόσωπος της Ρωσίας σε συμφωνίες κατανομής της 

παραγωγής (Production Sharing Agreement) στην Κασπία Θάλασσα, στη Μαύρη 

Θάλασσα αλλά και στην Αρκτική, σε συνεργασίες με τις εταιρείες BP και 

ExxonMobil.  

 Το 2004 η ρωσική κυβέρνηση οργάνωσε μια σειρά δημοπρασιών για 

την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ρωσικής εταιρείας-κολοσσού 

στο τομέα της ενέργειας, Yukos. Η Rosneft κέρδισε τις περισσότερες από αυτές 

και πολλοί μίλησαν για ένα τέχνασμα της ρωσικής κυβέρνησης για την 

εθνικοποίηση της Yukos80. Στη συνέχεια, το 2007, και μετά την χρεωκοπία της 

Yukos (λόγω των μακροχρόνιων δικαστικών διαμαχών με το ρωσικό δημόσιο για 

φορολογικές παραβάσεις), η Rosneft εξαγόρασε νέα περιουσιακά στοιχεία της 

Yukos καταφέρνοντας να βελτιώσει σημαντικά τις παραγωγικές της ικανότητες. 

Τον Ιούλιο του 2006, η Rosneft διεξήγαγε μια προσφορά νέων χρεογράφων 

με δημόσια εγγραφή για το 15% του μετοχικού της κεφαλαίου, με συνολικό τίμημα 

                                            
78 Στο ίδιο, (p. 65). 

79 Στο ίδιο σελ.66-67 

80 Στο ίδιο (pp. 57-60). 
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10,7 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτοξεύοντας την χρηματιστηριακή αξία της 

εταιρείας στα 79,8 δισεκατομμύρια δολάρια81. Στην νέα μετοχική σύνθεση της 

Rosneft συμμετέχουν εταιρείες όπως η BP και η Petronas, εντούτοις το ρωσικό 

δημόσιο είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας. 

δ. Transneft 

 Η Transneft είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αγωγών πετρελαίου στον 

κόσμο με δίκτυο που ξεπερνά τα 70.000 χλμ αγωγών. Μεταφέρει το 90% του 

πετρελαίου και το 30% των πετρελαϊκών προϊόντων που παράγονται στη Ρωσία. 

Η εταιρεία ανήκει στο ρωσικό δημόσιο και ουσιαστικά αποτελεί μονοπώλιο στη 

μεταφορά του πετρελαίου στη Ρωσική Ομοσπονδία 82. 

 

 

                                            
81 Wikipedia, the free encyclopedia, 'Rosneft', https://en.wikipedia.org/wiki/Rosneft  

82 Wikipedia, the free encyclopedia, 'Transneft', https://en.wikipedia.org/wiki/Transneft  
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6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ    

ΓΕΝΙΚΑ  

Το ενεργειακό μίγμα της ΕΕ βασίζεται κατά 57% στους υδρογονάνθρακες 

και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κατά 33% και στο φυσικό αέριο κατά 23%. Από το 

μίγμα αυτό το 54% προέρχεται από εισαγωγές ενώ το υπόλοιπο 46% παράγεται 

εντός της ΕΕ. Το ποσοστό του ενεργειακού μίγματος που εισάγεται αναμένεται, 

σύμφωνα με εκτιμήσεις να αυξηθεί στο 70%83 μέχρι το 2030. 

 

 

Διάγραμμα 10: Ενεργειακό μίγμα (%) της ΕΕ για το 201284  

Αναλυτικότερα, η ΕΕ το 2013 κάλυψε με εισαγωγές  το 87,4% των αναγκών 

της σε πετρέλαιο και το 65,3% σε φυσικό αέριο αντίστοιχα, όταν το 1995 τα 

                                            
83 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική 

και ασφαλή ενέργεια, Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006, (p. 16). 

84 European Commission, EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2015, Luxemburg: 
European Commission, 2015, (p. 22). 
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αντίστοιχα ποσοστά ήταν 74% και 43,4%. Όπως παρατηρούμε και από το 

Διάγραμμα 12, οι εισαγόμενες ποσότητες υδρογονανθράκων τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση.  

Οι εντός της ΕΕ ποσότητες υδρογονανθράκων προέρχονται κυρίως από τη 

Βόρεια Θάλασσα και λιγότερο από τη Ρουμανία. Τα πετρελαϊκά αποθέματα της ΕΕ 

εντοπίζονται στη Νορβηγία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία (περιοχή της 

Βόρειας Θάλασσας) και στη Ρουμανία και βαίνουν συνεχώς μειούμενα ενώ 

αποτελούν το 0,5% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Αντίστοιχα για το φυσικό αέριο, 

τα αποθέματα εντοπίζονται κυρίως στη Νορβηγία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 

και Ρουμανία, αποτελώντας το 2% των παγκοσμίων αποθεμάτων85. 

 

Πίνακας 11: Ποσοστό εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές ανά καύσιμο (%) της 

ΕΕ86  

                                            
85 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια και 

Αλληλεγγύη', 2008, p. 3. 

86 European Commission, EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2015, Luxemburg: 
European Commission, 2015, (p. 24).  
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Διάγραμμα 12: Ποσοστό εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές ανά καύσιμο (%)87  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η οικονομική διάσταση της εισαγωγής ενέργειας, 

καθώς οι εισαγωγές του 2008 αντιστοιχούν σε 350 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε 700 

ευρώ ετησίως για κάθε πολίτη της ΕΕ, σε τιμές του 2008 88. 

                                            
87 Στο ίδιο (p. 24). 
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ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Όπως προαναφέρθηκε, το πετρέλαιο αποτελεί το 33% του ενεργειακού 

μίγματος της ΕΕ, καθιστώντας την Ένωση ως το δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή 

παγκοσμίως, πίσω από τις ΗΠΑ, καταναλώνοντας το 20% της παγκόσμιας 

παραγωγής89.  

Η εγχώρια παραγωγή προέρχεται κυρίως από τη Νορβηγία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τη Ολλανδία. Η παραγωγή, που μειώνεται σταδιακά, έφθασε τα 2,4 

εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα το 2006 όταν το 1999 ήταν ίση με 3,7 

εκατομμύρια βαρέλια αντίστοιχα, (μείωση 35%)90. Οι εισαγωγές πετρελαίου 

κάλυψαν το 86,4% των αναγκών της Ένωσης με τις χώρες του ΟΠΕΚ, τη Ρωσία 

και τη Νορβηγία να αποτελούν τους κυριότερους προμηθευτές  

 

Διάγραμμα 13: Ποσοστό (%) εισαγωγών πετρελαίου της ΕΕ ανά χώρα 
προέλευσης για το 201291  

                                            
88 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια και 

Αλληλεγγύη', 2008, p. 3. 

89 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 160). 

90 Στο ίδιο (p. 160-161). 

91 European Commission, EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2015, Luxemburg: 
European Commission, 2015, (p. 26).  
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Η Ρωσία προμηθεύει την ΕΕ με το 34% των αναγκών της σε πετρέλαιο ενώ 

αν εξετάσουμε το ποσοστό της Ρωσίας επί των εισαγωγόμενων ποσοτήτων τότε 

προκύπτει ότι το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί το 40% των εισαγωγών της ΕΕ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι λόγω του μεγάλου μεριδίου του 

πετρελαίου στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ αλλά και του μεγάλου ποσοστού 

εισαγωγής αυτού, η ΕΕ παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε τυχόν διαταραχές της 

ομαλής τροφοδοσίας σε πετρέλαιο. Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται τόσο 

από το γεγονός ότι το εκτιμώμενο ποσοστό εισαγωγών πετρελαίου της ΕΕ το 2030 

θα φθάσειτο 93% όσο και από το γεγονός ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου 

αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή μειώνεται92.  

Επιπλεόν για την ΕΕ είναι πολύ δύσκολο τόσο να διαφοροποιήσει τις 

προμηθεύτριες σε πετρελαιο χώρες, λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων 

πετρελαίου παγκοσμίως, όσο και να διαφοροποιήσει το ενεργειακό μίγμα της 

περαιτέρω αντικαθιστώντας το πετρέλαιο με άλλο καύσιμο. Η αντικατάσταση του 

πετρελαίου με άλλα καύσιμα στην ΕΕ έχει κορυφωθεί αφού η χρήση του 

πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης έχει περιοριστεί 

δραματικά, ενώ στους τομείς των μεταφορών και της χημικής βιομηχανίας δεν 

υπάρχει δυνατότητα αξιόπιστης και οικονομικά συμφέρουσας εναλλακτικής 

πρότασης.93  

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Η χρήση του φυσικού αερίου στην ΕΕ τις προηγούμενες δεκαετίες 

παρουσίασε σημαντική αύξηση αντικαθιστώντας το πετρέλαιο σε σημαντικούς 

τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ ανέρχεται στο 23%, 

ενώ οι προβλέψεις εκτιμούν ότι η συμμετοχή αυτή θα αυξηθεί περαιτέρω τα 

                                            
92 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια και 

Αλληλεγγύη', 2008. 

93 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 161). 



60 

 

επόμενα χρόνια. Η ΕΕ αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο καταναλωτή φυσικού αερίου 

παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ94. 

Από τις συνολικές ανάγκες της ΕΕ σε φυσικό αέριο, οι εισαγωγές καλύπτουν 

το 66% αυτών ενώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2020 αναμένεται το 

ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 73% και το 2030 στο 86%95, ως αποτέλεσμα την 

μείωσης της εγχώριας παραγωγής με ετήσιο ρυθμό μείωσης -3%96. 

Οι κύριες χώρες – προμηθευτές της ΕΕ με φυσικό αέριο είναι η Ρωσία, η 

Νορβηγία, η Αλγερία και λοιπές χώρες του ΟΠΕΚ. Η Ρωσία καλύπτει το 39% των 

εισαγωγών της ΕΕ σε φυσικό αέριο, αποτελώντας τον κυριότερο προμηθευτή 

αυτής.  

 

Διάγραμμα 14: Ποσοστό (%) εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ ανά χώρα 
προέλευσης για το 201297  

                                            
94 BP, 'Statistical Review of World Energy', 2014, p. 26. 

95 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 161). 

96 IEA/OECD, World Energy Outlook 2012, Παρίσι: IEA/OECD, 2012, (p. 169). 

97 European Commission, EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2015, Luxemburg: 
European Commission, 2015, (p. 26). 
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Η ΕΕ προμηθεύεται το φυσικό της αέριο κυρίως μέσω των αγωγών φυσικού 

αερίου που έχουν κατασκευαστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτός ο τρόπος 

εφοδιασμού είναι προτιμότερος λόγω της αέριας φυσικής κατάστασης του φυσικού 

αερίου που καθιστά δυσχερέστερη και ακριβότερη τη συμβατική μεταφορά του, με 

πλοία, τρένα ή βυτιοφόρα οχήματα, αλλά και την αποθήκευση του σε σχέση με το 

πετρέλαιο. Λόγω του παραπάνω γεγονότος η ΕΕ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 

από τις χώρες αλλά και τις ολιγοπωλιακές εταιρείες που τροφοδοτούν και 

λειτουργούν τους αγωγούς φυσικού αερίου, εν προκειμένου τη Ρωσία98. 

Προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της εξάρτησης αυτής, η 

ΕΕ έχει υιοθετήσει την πολιτική της μεταφοράς και της αποθήκευσης του φυσικού 

αερίου με υγρή μορφή ως Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ή αλλιώς ως Liquefied 

Natural Gass (LNG). Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής κατασκευάζονται σταθμοί 

αεριοποίησης στα κράτη – μέλη της ΕΕ99. Η πολιτική αυτή προσδίδει μεγαλύτερη 

ευελιξία στην ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει διαταραχές στην ομαλή 

τροφοδοσία της Ένωσης με φυσικό αέριο.  

Το ποσοστό του φυσικού αερίου που μεταφέρεται στην ΕΕ μέσω αγωγών 

ανέρχεται στο 84% ενώ το LNG που μεταφέρεται μέσω πλοίων είναι ίσο με 16%. 

Οι κυριότεροι προμηθευτές σε LNG της ΕΕ είναι το Κατάρ (18,5 εκατ. m3, ποσοστό 

29% επί της συνολικής ποσότητας του LNG), η Αλγερία (16,5 εκατ. m3, ποσοστό 

26%), η Νιγηρία (9,6 εκατ. m3, ποσοστό 15%), το Τρινιντάντ και Τομπάκο (7,5 

εκατ. m3, ποσοστό 12%) και η Αίγυπτος (6,6 εκατ. m3, ποσοστό 10%)100. Οι 

προβλέψεις για το 2030 ανεβάζουν το ποσοστό του LNG στο 31,8% των 

συνολικών ποσοτήτων φυσικού αερίου.  

                                            
98 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 161). 

99 Susanne Nies, Oil and Gas Delivery to Europe: An Overview of Existing and Planned 
infrastructures, Paris: Institut Francais des Relations Internationales (IFRI), 2011, (p. 55). 

100 Στο ίδιο, (p. 57). 
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Οι σταθμοί αεριοποίησης που λειτουργούν στην ΕΕ ανέρχονται σε 17, με το 

μεγαλύτερο αριθμό αυτών να βρίσκεται στη Μεσόγειο με ικανότητα αεριοποίησης 

ανά έτος όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 15: Ικανότητα αεριοποίησης LNG (εκατ. m3 ετησίως)101  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΕΕ 

Η ταυτότητα της ΕΕ απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ως ενιαία και φυσικά 

αυτό αφορά και τα θέματα της ενέργειας. Οι διαφορετικές ιστορικές πορείες των 

κρατών – μελών της ΕΕ αρχικά διαχώρισαν τα κράτη – μέλη σε δύο ομάδες: τις 

χώρες του βορά και τις χώρες νότου. Αργότερα και με τις διευρύνσεις του 2004 

κυρίως, αλλά και αυτές του 2007 και του 2013, εντάχθηκαν στην ΕΕ τρεις πρώην 

δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης ( Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία το 2004) και 

οκτώ κράτη του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Τσεχία το 2004, Βουλγαρία, Ρουμανία το 2007 και Κροατία το 2013). 

Οι διαφορετικές λοιπόν αφετηρίες των κρατών –μελών της ΕΕ 

αντανακλώνται στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί σε αυτές σε κοινωνικό, 

                                            
101 Susanne Nies, Oil and Gas Delivery to Europe: An Overview of Existing and Planned 

infrastructures, Paris: Institut Francais des Relations Internationales (IFRI), 2011, (p. 58). 
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οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο αλλά και στην ενεργειακή ταυτότητα τους, που μας 

ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία. 

Η πρώτη χαρακτηριστική διαφορά των κρατών – μελών της Ένωσης 

εντοπίζεται στην εξάρτηση τους από τρίτες χώρες για την εισαγωγή ενεργειακών 

καυσίμων. Οι δυτικές χώρες – μέλη εμφανίζονται λιγότερο εξαρτώμενες από τη 

Ρωσία ενώ αντίθετα οι ανατολικές χώρες – μέλη εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από αυτή, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.  

 Ποσοστό Εξάρτησης 
από Ρωσικό Πετρέλαιο 

Ποσοστό Εξάρτησης από 
Ρωσικό Φυσικό Αέριο 

Αυστρία 28% 74% 

Γερμανία 34% 39% 
Γαλλία 11% 26% 

Ιταλία 20% 30% 

Βρετανία 12% 5% 
Σουηδία 35% - 

Ελλάδα 36% 80% 

Βέλγιο 39% 2,5% 
Ολλανδία 27% 13% 

Φιλανδία 81% 100% 

Πολωνία 97% 67% 
Σλοβακία 100% 100% 

Τσεχία 70% 80% 

Λιθουανία 90% 100% 
Λετονία 90% 88.6% 

Εσθονία 90% 100% 

Σλοβενία 95% 99.4% 
Ουγγαρία 97% 80% 

Βουλγαρία 95% 100% 

Ρουμανία 50% 48% 

Πίνακας 16: Ποσοστό εξάρτησης των ευρωπαϊκών κρατών-μελών από τη ρωσική 

ενέργεια 102  

                                            
102 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 

αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (pp. 81-82). 
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Από την ανάλυση των δεδομένων σε ότι αφορά τη ρωσική εξάρτηση στις 

εισαγωγές σε φυσικό αέριο, παρατηρούμε ότι μπορούμε να κατατάξουμε τις χώρες 

της ΕΕ σε τρεις ομάδες: η 1η ομάδα αφορά σε χώρες με μικρή εξάρτηση 

(μικρότερη από 10%) και περιλαμβάνει τις Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Σουηδία, η 2η ομάδα που αφορά σε χώρες με 

μεσαία εξάρτηση (μικρότερη από 48%) και περιλαμβάνει τις Γαλλία, Γερμανία, 

Ιταλία και Ρουμανία και 3η ομάδα που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες χώρες που 

παρουσιάζουν υψηλή εξάρτηση που φθάνει μέχρι και τον απόλυτο βαθμό (100%) 

σε 5 περιπτώσεις (Φινλανδία, Σλοβακία, Λιθουανία, Εσθονία και Βουλγαρία). 

Η δεύτερη χαρακτηριστική διαφορά αφορά στον τρόπο μεταφοράς του 

φυσικού αερίου από τις χώρες παραγωγής στις χώρες κατανάλωσης. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι χώρες του νότου διαθέτουν (Ιβηρική χερσόνησος, Ιταλία και 

Βαλκάνια) σημαντικά λιγότερο ανεπτυγμένο δίκτυο αγωγών αλλά ταυτόχρονα 

διαθέτουν περισσότερους και μεγαλύτερους σταθμούς αεριοποίησης LNG. Η 

πραγματικότητα αυτή διαμορφώθηκε από τη γεωγραφία της ηπείρου μας αφού η 

ανατολική Ευρώπη είναι πιο εύκολο να τροφοδοτηθεί με ρωσικό φυσικό αέριο 

μέσω αγωγών, η δυτική Ευρώπη τροφοδοτείται μέσω αγωγών με φυσικό αέριο της 

Βόρειας Θάλασσας ενώ η νότια Ευρώπη τροφοδοτείται με LNG από την 

Αλγερία103. 

Τέλος τα κράτη-μέλη της ΕΕ πληρώνουν σημαντικά διαφορετικές τιμές για 

την προμήθεια φυσικού αερίου. Οι λόγοι της διαφοροποίησης είναι δύο: ο 1ος 

λόγος αφορά στο κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου στη χώρα κατανάλωσης 

από τη χώρα προέλευσης: όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, όσο πιο 

μεγάλη είναι η απόσταση τόσο το κόστος ανεβαίνει και επίσης η μετατροπή του 

φυσικού αερίου σε LNG και η μεταφορά του κοστίζει κατά κανόνα πάντα 

περισσότερο από τη μεταφορά με αγωγό. 

                                            
103 Susanne Nies, Oil and Gas Delivery to Europe: An Overview of Existing and Planned 

infrastructures, Paris: Institut Francais des Relations Internationales (IFRI), 2011, (p. 53). 



65 

 

 

Χάρτης 17: Κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου ($/MBtu)  104  

Ο 2ος λόγος που τα κράτη της ΕΕ πληρώνουν διαφορετικές τιμές για τον 

εφοδιασμό τους με φυσικό αέριο είναι καθαρά πολιτικός. Η Ρωσία χρησιμοποιεί τις 

τιμές του φυσικού αερίου για να αποκομίσει πολιτικά κέρδη, όπως θα δούμε 

αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο105. 

                                            
104 RFE/RL, 'Radio Free Europe Radio Liberty', στο Gazprom's Grip: Russia's Leverage over 

Europe http://www.rferl.org/contentinfographics/gazprom-russia-gas-leverage-
europe/25441983.html. 

105 Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία 
σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, (pp. 118-
119). 
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Χάρτης 18: Τιμή πώλησης 1000 m3 φυσικού αερίου από την Gazprom προς 

τη ευρωπαϊκές χώρες το έτος 2013.106  

 

 

                                            
106 RFE/RL, 'Radio Free Europe Radio Liberty', στο Gazprom's Grip: Russia's Leverage over 

Europe http://www.rferl.org/contentinfographics/gazprom-russia-gas-leverage-
europe/25441983.html.  



67 

 

7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΕ 

ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Γενικά 

Όπως προαναφέρθηκε η οικονομική ανάκαμψη αλλά και η μετέπειτα 

ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας στηρίχθηκε στις εξαγωγές των 

υδρογονανθράκων της, σε συνδυασμό με τη συγκυριακή αύξηση των τιμών τους 

παγκοσμίως. Ως συνέπεια της ρωσικής πολιτικής (με κύριο εκφραστή τον 

Βλαντίμιρ Πούτιν) προκύπτει η αναβίωση της Ρωσίας ως Μεγάλη Δύναμη στο 

διεθνές στερέωμα107. 

Τα έσοδα της Ρωσίας από τις ενεργειακές εξαγωγές προέρχονται κατά βάση 

από την Ευρώπη, καθώς το 63% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και το 65% 

αυτών του φυσικού αερίου προορίζονται για τις αγορές των κρατών-μελών της EE. 

Σημαντικές ποσότητες προμηθεύονται και τα ευρωπαϊκά κράτη που προέκυψαν 

από τη διάσπαση της ΕΣΣΔ (κυρίως Ουκρανία και Λευκορωσία) και δεν έχουν 

ενταχθεί στις δομές της ΕΕ. Το υπόλοιπο των ρωσικών εξαγωγών κατευθύνεται 

στις ασιατικές αγορές, κυρίως στην Κίνα 108. 

Η ρωσική εξωτερική πολιτική επικεντρώνεται στα πρώην κράτη της 

Σοβιετικής Ένωσης που αποκαλούνται ως «εγγύς εξωτερικό» (near abroad)109. 

Στα κείμενα Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας110 της Ρωσικής Ομοσπονδίας η 

περιοχή του εγγύς εξωτερικού παραμένει ως η περιοχή με το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, στην οποία η Μόσχα επικεντρώνεται στην υπεράσπιση του 

                                            
107 Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία 

σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, (p. 115). 

108 Στο ίδιο, (p. 116). 

109 Bertil Nygren, The Rebuilding of Greater Russia: Putin's foreign policy towards ths CIS 
countries, Oxon: Routledge, 2008, (p. 3). 

110 Russian Federation, 'Russia's National Security Strategy to 2020', στο Rustrans 
http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020.  
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περιφερειακού και ηγεμονικού της ρόλου111 με μια πολιτική που ξεπερνά τις 

οικονομικές και στρατιωτικές της δυνατότητες Η Ρωσία μπορεί να μην αποτελεί 

πλέον μια Μεγάλη Δύναμη, αλλά αντιμετωπίζει το εγγύς εξωτερικό της ως μια 

αποκλειστική σφαίρα επιρροής της με άσκηση των προνομίων της λόγω ιστορικών 

λόγων112. 

Διαχωρισμός της Ευρώπης σε «παλιά» και «νέα» 

Η ρωσική εξωτερική πολιτική ηγεσία ασκείται με δύο διαφορετικούς 

διακριτούς τρόπους έναντι των χωρών της δυτικής και της ανατολικής (πρώην 

σοσιαλιστικής) Ευρώπης σε έναν διαχωρισμό που αποκρυσταλλώνεται στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία με τους όρους «παλιά» και «νέα» Ευρώπη113.  

Στην «παλιά» Ευρώπη η ρωσική πολιτική επικεντρώνεται στην υλοποίηση 

κυρίως οικονομικών στόχων και δευτερευόντως, πολιτικών. Δεδομένου ότι τα 

κράτη της δυτικής Ευρώπης αποτελούν τις πιο προσοδοφόρες αγορές, η Ρωσία 

επιχειρεί να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά ενέργειας των χωρών αυτών και να 

εξασφαλίσει την ασφάλεια της ζήτησης, προκειμένου να συνεχίσει να αντλεί υψηλά 

οικονομικά κέρδη. Παράλληλα, κατ' αυτόν τον τρόπο επιτείνει την εξάρτηση των 

χωρών αυτών από τη ρωσική ενέργεια, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη 

διαπραγματευτικό όπλο στη ρωσική πολιτική φαρέτρα.  

Λόγω του μικρότερου μεγέθους των αγορών τους και των χαμηλών τιμών 

που πληρώνουν, τα κράτη της «νέας» Ευρώπης δεν αποφέρουν αντίστοιχα υψηλά 

κέρδη στις ρωσικές επιχειρήσεις. Αν και η πολιτική αξίωσης υψηλότερων τιμών 

από τους πρώην σοβιετικούς δορυφόρους θα αύξανε τα έσοδα της Ρωσίας από τις 

ενεργειακές εξαγωγές, το κύριο διακύβευμα για τη Ρωσία στην περιοχή δεν είναι η 

                                            
111 Σοφία Δημητρακοπούλου and Ανδρέας Λιαρόπουλος, 'Russia's National Security Strategy 

to 2020: A Great Power in the Making?', Caucasian Review of International Affairs, December 
2010, pp. 35-42. 

112 George Voskopoulos and Ilias Kouskouvelis, Russia, the EU and the US as a Security 
Triangle, Αθήνα: Eurasia Publications, 2011, (p. 179). 

113 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, 'The Old and the New Europe', Agora without Frontiers, 
2003, pp. 67-69. 
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αποκόμιση οικονομικών αλλά πολιτικών κερδών. Η «νέα» Ευρώπη αποτελεί τον 

πρώην κομμουνιστικό χώρο, το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, τον οποίο το 

Κρεμλίνο αποπειράται να επανεντάξει στη σφαίρα επιρροής του ως αντίβαρο στην 

αμερικανική πολιτική προσάρτησης των χωρών αυτών στις δυτικές δομές.  

Ρωσική πολιτική έναντι των χωρών της «νέας» Ευρώπης 

Η Ρωσία, μέσω της ενεργειακής πολιτικής και κυρίως μέσω των εκβιαστικών 

διλλημάτων που θέτει μέσω αυτής προς τα κράτη της ανατολικής (πρώην 

κομμουνιστικής) Ευρώπης, επιχειρεί να επανεπιβάλει την ηγεμονία της στα κράτη 

αυτά. 

Η διττή αυτή ρωσική στρατηγική εδράζεται σε δύο πυλώνες:  

α. 1ος Πυλώνας: Προσπάθεια παράκαμψης τρίτων χωρών 

 Το εξαγωγικό εμπόριο της Ρωσίας εξαρτάται από τη διέλευση των 

πρώτων υλών της από τρίτες χώρες. Γι’ αυτό και επιδίδεται σε μια συστηματική 

προσπάθεια παράκαμψής τους. Η πολιτική αυτή αφενός μεν προστατεύει το 

κερδοφόρο εμπόριο της με τη δυτική Ευρώπη, αφετέρου δε, της επιτρέπει να 

χρησιμοποιεί την ενέργεια ως πολιτικό όπλο στις σχέσεις της με τους πρώην 

δορυφόρους της. 

β. 2ος Πυλώνας: Μείωση ανταγωνισμού και εξάλειψη εναλλακτικών 

 Η Ρωσία επιχειρεί να μειώσει τον ανταγωνισμό και να εξαλείψει 

εναλλακτικές πηγές που μπορούν να τροφοδοτήσουν την ευρωπαϊκή αγορά με μη 

ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σε περίπτωση που η Ευρώπη αντικαταστήσει 

τις ενεργειακές εισαγωγές από τη Ρωσία με εισαγωγές από άλλες πηγές, η Ρωσία 

θα απολέσει τα οικονομικά και πολιτικά οφέλη που απολαμβάνει ως κύριος 

προμηθευτής της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Ανάλυση ρωσικής πολιτικής  

Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας και η ενεργειακή εξάρτηση των 

ευρωπαϊκών χωρών είναι στενά συνδεδεμένες, όπως αποτυπώνεται μέσω 

σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ερμηνεία των 
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γεγονότων αυτών δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάτι άλλο εκτός από την στρατηγική 

της Ρωσίας114 που εκμεταλλευόμενη την ενεργειακή εξάρτηση των ευρωπαϊκών 

χωρών επιδιώκει την επίτευξη των εθνικών της συμφερόντων. Η στρατηγική αυτή 

αναλύεται παρακάτω: 

α. Τιμολογιακή πολιτική του φυσικού αερίου 

 Η Ρωσία μέσω της Gazprom εφαρμόζει διαφορετική πολιτική της 

τιμολόγησης του φυσικού αερίου στην «παλιά» και στη «νέα» Ευρώπη αντίστοιχα. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι κύριοι στόχοι που επιδιώκει να υλοποιήσει η Ρωσία 

στην «παλιά» Ευρώπη, είναι πρώτιστα οικονομικοί, και δευτερευόντως μόνο 

πολιτικοί, ενώ στη «νέα» Ευρώπη το Κρεμλίνο επιχειρεί να αξιοποιήσει την 

ενεργειακή του υπεροχή κυρίως για πολιτικούς στόχους.  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής αυτής είναι η σημαντική 

αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου που αξίωσε η Gazprom από την Ουκρανία 

στα τέλη του 2005115. Η κίνηση αυτή στόχευε στην άσκηση πίεσης στον Ουκρανό 

πρόεδρο και το κόμμα του, εν όψει των βουλευτικών εκλογών το 2006 στην 

Ουκρανία και αποτελούσε εκδίκηση για την περιθωριοποίηση της Ρωσίας κατά την 

«πορτοκαλί» επανάσταση και την εκλογή του Βίκτωρ Γιουσένκο το 2004. 

Παρόμοια πολιτική εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της Γεωργίας μετά τη 

στροφή της τελευταίας προς της Δύση και την εκδήλωση επιθυμίας να καταστεί 

μέλος του ΝΑΤΟ. Αντίθετα, η Ρωσία δεν έχει παύσει να επιχορηγεί με δωρεάν 

φυσικό αέριο τις αποσχισμένες από τη Γεωργία επαρχίες της Νότιας Οσσετίας και 

της Αμπχαζίας, των οποίων τα καθεστώτα στηρίζει. Στο ίδιο πλαίσιο, η Μολδαβία 

πληρώνει πολύ υψηλότερες τιμές στη Gazprom για το φυσικό αέριο που λαμβάνει 

σε σχέση με την αποσχισμένη επαρχία της, Υπερδνειστερία. Επιπρόσθετα και ενώ 

τόσο η Μολδαβία, όσο και η Υπερδνειστερία, έχουν συσσωρευμένα χρέη προς τη 

ρωσική εταιρεία, η Ρωσία αξιώνει από τη δεύτερη την αποπληρωμή πολύ 

                                            
114 Ministry of Energy of the Russian Federation, 'The Summary of the Energy Strategy of 

Russia for the period of up to the 2020', 2003). 

115 Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία 
σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, (p. 122). 
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μικρότερου μέρους των χρεών της από ό, τι η πρώτη, λόγω της φιλικής στάσης της 

προς τη Μόσχα.116. 

β. Πολιτική απεξάρτησης από τρίτες χώρες  

 Η προσπάθεια της Ρωσίας να απεξαρτηθεί από τρίτες χώρες για την 

τροφοδότηση της Ευρώπης με υδρογονάνθρακες πέρα από λόγους που 

επιβάλλονται καθαρά από τους νόμους της αγοράς έχει και πολιτική στρατηγική. Η 

Ρωσία εφαρμόζει μια πολιτική πλήρους ελέγχου του εξαγωγικού της εμπορίου. 

Αυτή συνίσταται αφενός μεν στην κατασκευή νέων έργων που θα συνδέσουν 

απευθείας τα ρωσικά κοιτάσματα με την ευρωπαϊκή αγορά, παρακάμπτοντας τις 

παραδοσιακές χώρες διέλευσης, αφετέρου δε στην εξαγορά των εξαγωγικών 

υποδομών που δεν βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό, το Κρεμλίνο επιβάλλει την παύση της χρήσης τους από τις ρωσικές 

επιχειρήσεις και κατασκευάζει νέες επί ρωσικού εδάφους.  

 Η πολιτική αυτή ωστόσο, δεν σκοπεύει μόνο στην εξασφάλιση της 

ομαλότητας και της συνέχειας στο εξαγωγικό εμπόριο. Προσβλέπει κυρίως στην 

αποδυνάμωση των χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, των οποίων ο ρόλος ως 

χώρες διέλευσης, τους διασφαλίζει απρόσκοπτη ροή ρωσικής ενέργειας. Με την 

παράκαμψή τους, η Ρωσία αποκτάει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την ενέργεια 

ως μοχλό πίεσης προς αυτές, για την επίτευξη στόχων στη γεωπολιτική 

σκακιέρα117. Όπως σημειώνει και ο Robert Larsson, «η Ρωσία δεν θέλει να 

εξαρτάται από τρίτες χώρες για τη διέλευση (ενέργειας) και είναι διατεθειμένη να 

κάνει πολλά για να ξεπεράσει αυτό το ρίσκο με τη δημιουργία υποδομών που 

κατευθύνονται από γεωπολιτικές σκοπιμότητες»118. 

 Υπάρχουν πολλά παραδείγματα υποδομών που κατασκευάστηκαν 

λόγω της επιθυμίας της Μόσχας να απεξαρτηθεί από τρίτες χώρες, τη στιγμή που 

                                            
116 Στο ίδιο, (p. 124). 

117 Στο ίδιο, (p. 129). 

118 R Larsson, Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Reliability as an 
Energy Supplier, FOI, 2006, (p. 172). 
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η κατασκευή των υποδομών αυτών ήταν αντίθετοι με τους κανόνες της αγοράς. Ο 

αγωγός Nord Stream κατασκευάστηκε παρόλο που η αύξηση της μεταφορικής 

ικανότητας του υπάρχοντος αγωγού Γιαμάλ-Ευρώπη θα αποτελούσε πολύ πιο 

οικονομική λύση, όπως και η χρήση του κεντρικού αγωγού μέσω Ουκρανίας που 

ήδη υπολειτουργεί119. Ωστόσο και οι δύο οικονομικότερες λύσεις απορρίφθηκαν 

από τη Ρωσία γιατί θα διατηρούσαν την εξάρτησή της διέλευσης από την 

Ουκρανία, τη Λευκορωσία και την Πολωνία. Με τον νέο αγωγό σε λειτουργία, η 

τροφοδοσία της «παλιάς» Ευρώπης αποσυνδέθηκε από την τροφοδοσία της 

«νέας». Έτσι, η Ρωσία είναι σε θέση να προμηθεύει την «παλιά» Ευρώπη με 

φυσικό αέριο και να μη διαταράσσει τις σχέσεις της μαζί της, την ίδια στιγμή που 

θα μπορεί να αξιώνει υψηλότερες τιμές και να απειλεί με τη διακοπή της 

ενεργειακής ροής στη «νέα» Ευρώπη, προκειμένου να ασκεί πίεση και να 

επιτυγχάνει γεωπολιτικούς στόχους εις βάρος των πρώην δορυφόρων της120. 

Ομοίως, στον πετρελαϊκό τομέα η Ρωσία σταδιακά αντικαθιστά τις 

υποδομές που βρίσκονται σε έδαφος τρίτων χωρών με δικά της εξαγωγικά έργα. 

Παύει να χρησιμοποιεί μη ρωσικά λιμάνια και επιδίδεται στην κατασκευή νέων επί 

ρωσικού εδάφους μέσω των οποίων θα πραγματοποιούνται οι πετρελαϊκές 

εξαγωγές. Από τη δεκαετία του 1990 κατέβαλε συστηματικές προσπάθειες για την 

εξαγορά του λετονικού λιμανιού Βέντσπιλς το οποίο αποτελούσε σημαντικό 

εξαγωγικό κέντρο κατά τη σοβιετική περίοδο και τα πρώτα μετα-σοβιετικά χρόνια. 

Η άρνηση της Λετονίας να παραδώσει στην Transneft τον έλεγχο του λιμανιού 

οδήγησε τη Ρωσία στη σταδιακή μείωση της χρήσης του, που τερματίστηκε 

ολοκληρωτικά όταν έθεσε σε λειτουργία το λιμάνι του Πριμόρσκ στις αρχές της 

δεκαετίας. Το Κρεμλίνο προέκρινε την οικοδόμηση του παρόλο που η αύξηση της 

ικανότητας του λετονικού λιμανιού Βέντσπιλς θα αποτελούσε πολύ πιο οικονομική 

λύση. Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος της κατασκευής του λιμανιού Πριμόρσκ 

ανήλθε σε 4-5 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το 10-20% του ποσού αυτού θα επαρκούσε για 

                                            
119 Dempsey, 'Gazprom's Dream Pipeline to Europe', στο Energy Bulletin 

http://www.energybulletin.net/4767.html.  

120 Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία 
σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, (p. 130). 
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την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του λιμανιού Βέντσπιλς ούτως ώστε 

να μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε προβλέψιμη αύξηση των ρωσικών εξαγωγών 

πετρελαίου τα επόμενα χρόνια121.  

γ. Εμπορική πολιτική της Ρωσίας  

 Η Ρωσία, μέσω ρωσικών εταιρειών (κυρίως με τις Gazprom και 

Transneft) έχει ενισχύσει την παρουσία της στις περισσότερες χώρες του πρώην 

σοσιαλιστικού μπλοκ. Ακολουθεί μια πολιτική απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

στις εταιρίες διανομής και στους αγωγούς μεταφοράς των χωρών αυτών, 

επιζητώντας έναν ρόλο που δεν θα περιορίζεται σε αυτόν του προμηθευτή, αλλά 

θα επεκτείνεται και σε αυτόν του διανομέα που θα ελέγχει πλήθος κρίσιμων 

υποδομών. Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, η Gazprom έχει δημιουργήσει 

ένα δίκτυο ελέγχου του συστήματος διανομής των πρώην δορυφόρων της από την 

Εσθονία και τη Βαλτική, στη Βουλγαρία και τη Μαύρη θάλασσα, επιδιώκοντας να 

ελέγξει πλήρως την τροφοδοσία της περιοχής. Η Transneft, εξάλλου, ενθαρρύνει 

την αποπληρωμή των χρεών των χωρών που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά 

δεν μπορούν να πληρώσουν για αυτό, μέσα από την παραχώρηση μεριδίου των 

κρατικών τους εταιρειών διανομής στην ίδια. Ρωσικές πετρελαϊκές επιχειρήσεις, 

επίσης, έχουν αποκτήσει σημαντικά μερίδια σε μια σειρά από ευρωπαϊκά 

διυλιστήρια και εταιρίες διανομής, κυρίως στην κεντρική και την ανατολική 

Ευρώπη. Ενδεικτικά, οι ρωσικές επιχειρήσεις Lukoil, ΒΡ-ΤΝΚ και Transneft 

ελέγχουν το 80% της πετρελαϊκής αγοράς της Ουκρανίας. Η σημασία της 

διείσδυσης αυτής συνοψίζεται στη δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου της Lukoil, 

Vagit Alekperov: «Χώρες των οποίων ο πετρελαϊκός τομέας κυριαρχείται από 

ρωσικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν αντι-ρωσική πολιτική»122. 

                                            
121 Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία 

σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, (p. 133). 

122 Στο ίδιο, (p. 127). 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

Γενικά 

Η ΕΕ έχει αναγάγει την ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστική ενέργεια ως ένα 

θέμα θεμελιώδους σημασίας που συνιστά ένα κεντρικό στόχο της ασκούμενης 

πολιτικής της ΕΕ.  

Η ενέργεια συνιστά μια επιχειρηματική δραστηριότητα παγκόσμιας 

κλίμακας. Όπως έχει αναφερθεί, η ΕΕ εισάγει ποσοστό μεγαλύτερο του 60% του 

αερίου της και άνω του 80% του πετρελαίου της. Αντιμετωπίζει εντεινόμενο 

ανταγωνισμό για τους πόρους ορυκτών καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα η αύξηση του 

πληθυσμού και η βελτιούμενη ποιότητα ζωής σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, 

ενδέχεται να αυξήσει την παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση κατά 40% μέχρι το 

2030123.  

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας ωθεί προς τα άνω τις παγκόσμιες τιμές, 

οδηγώντας πολλές χώρες σε καταστάσεις ενεργειακής πενίας και προκαλεί 

σοβαρές αναταράξεις σε χώρες όπου δεσπόζουν τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς 

ωστόσο να παραβλέπουμε την περιβαλλοντική διάσταση του προβλήματος  

Στο πλαίσιο της σύνθετης αυτής πραγματικότητας, η ΕΕ καλείται να 

διαδραματίσει έναν ισχυρό και  αποτελεσματικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, ώστε να 

διασφαλίσει τις ποσότητες ενέργειας που χρειάζεται, προωθώντας, εκ 

παραλλήλου, τις ελεύθερες και διαφανείς ενεργειακές αγορές και συμβάλλοντας 

στην αύξηση της ασφάλειας και της αειφορίας στον τομέα της παραγωγής και 

χρήσης ενέργειας124. 

Μέσα σε αυτό το ενεργειακό τοπίο και στο πλαίσιο της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης, η ΕΕ προσπαθεί να αντιδράσει, υιοθετώντας μια ενεργειακή 

                                            
123 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 

συνόρων μας εταίρους', 2011, p. 2. 

124 Στο ίδιο, p. 2-4. 
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πολιτική που θα διασφαλίζει τις συνθήκες για ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, 

μεγαλύτερη ασφάλεια και βελτιωμένο φυσικό περιβάλλον. 

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική 

Σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα της ΕΕ, η ενεργειακή πολιτική της 

Ευρώπης έχει τρεις κύριους στόχους:  

α. Την Αειφορία που σχετίζεται με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πηγών, την περιστολή της ενεργειακής 

ζήτησης μέσα στην Ευρώπη και τέλος την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

αναστολή της αλλαγής του κλίματος. 

β. Την Ανταγωνιστικότητα που σηματοδοτεί το άνοιγμα της ενεργειακής 

αγοράς, αποφέροντας οφέλη στους καταναλωτές και στην οικονομία ως σύνολο, 

ενώ παράλληλα προσελκύει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας χωρίς 

ρύπανση και στην ενεργειακή απόδοση, την προσπάθεια μείωσης των διεθνών 

τιμών ενέργειας και τη διατήρηση της Ευρώπης στην πρωτοπορία των 

ενεργειακών τεχνολογιών αιχμής. 

γ. Την Ασφάλεια του εφοδιασμού που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της αυξανόμενης εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές 

ενέργειας, τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου που θα προσελκύσει επαρκείς 

επενδύσεις ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση, την οργάνωση 

υποδομών και λειτουργιών που θα υποβοηθούν την Ένωση να αντεπεξέρχεται σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τέλος τη διασφάλιση της πρόσβασης στην 

ενέργεια για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ125. 

Ο πιο σημαντικός όμως καθοριστικός παράγοντας για την εξωτερική 

ενεργειακή πολιτική της ΕΕ είναι τήρηση μιας ενιαίας πολιτικής από τα κράτη – 

μέλη καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι διμερείς ενεργειακές σχέσεις μεταξύ 

μεμονωμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών προμήθειας ή διαμετακόμισης 

                                            
125 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική 

και ασφαλή ενέργεια, Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006, (p. 21). 
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μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 

αντί της ενίσχυσης του ενεργειακού εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας της 

ΕΕ126.  

Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθορίζει σαφείς στόχους για την ενεργειακή 

πολιτική της ΕΕ, που αναπτύσσονται μέσα από τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»127, 

η οποία επεκτείνει τις πολιτικές της Ένωσης όπως είχαν περιγραφτεί στην 

Πράσινη Βίβλο του 2006 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, 

ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια»128. Η επέκταση αυτή είναι συμβατή με την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια, του Δεκεμβρίου 2003, όπως 

αναθεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008, και τη 

χρησιμοποιεί ως εφαλτήριο. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής129, η εξωτερική 

ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να καθορίζει τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

• Οικοδόμηση της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής ενεργειακής 

αγοράς της ΕΕ. 

 Η ελεύθερη και διαφανής εσωτερική ενεργειακή αγορά μειώνει την 

ευπάθεια αυτής σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας και αύξηση των τιμών.  

 Επιπλέον, ο συντονισμός και η συνεργασία των κρατών –μελών 

μέσω της σύνδεσης των αγορών τους, και επομένως η λειτουργία της ΕΕ ως μίας 

ενιαίας οντότητας και αγοράς, προσφέρει ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα 

στην ΕΕ στην σύναψη συμφωνιών αλλά και στην αντιμετώπιση κρίσεων. Η 

                                            
126 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 

συνόρων μας εταίρους', 2011, p. 2. 

127 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, '"Ευρώπη 2020" Στρατηγική για Έξυπνη και χωρίς Αποκλεισμούς 
Ανάπτυξη', 2010. 

128 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική 
και ασφαλή ενέργεια, Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 

129 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 
συνόρων μας εταίρους', 2011, pp. 3-4. 
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εξωτερική διάσταση της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ έχει προταθεί να επιτευχθεί με 

τις ακόλουθες δράσεις130: 

 (1) Συντονισμός στην εσωτερική αγορά που ενισχύει την επιρροή 

της ΕΕ και των κρατών – μελών.  

 (2) Ολοκλήρωση δικτύων που περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση 

των πηγών και των οδών εφοδιασμού. 

 (3) Ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς με τα όμορα 

κράτη. 

 (4) Ενεργειακός διάλογος ΕΕ – Ρωσίας131. 

•  Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων για ασφαλή ως προς τους χρήστες 

και ως προς την προμήθεια, αειφόρο και ανταγωνιστική ενέργεια. 

 Ως σημαντικός καταναλωτής ενέργειας, εισαγωγέας και πάροχος 

τεχνολογίας, η ΕΕ έχει συμφέρον να δραστηριοποιήσει τους ανά την υφήλιο 

εταίρους της στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Είναι προς το συμφέρον της 

στρατηγικής της ΕΕ να οικοδομήσει σταθερές και μακροπρόθεσμες εταιρικές 

σχέσεις με τους κυριότερους υφιστάμενους και νέους δυνητικούς προμηθευτές 

τους, καθώς και με τις καταναλώτριες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 

αναδυόμενων οικονομιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προταθεί οι παρακάτω 

δράσεις: 

 (1) Εταιρικές σχέσεις με προμηθευτές ενέργειας. 

 (2) Εταιρικές σχέσεις με εκβιομηχανισμένες και ραγδαία 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

                                            
130 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 

συνόρων μας εταίρους', 2011. 

131 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Energy dialogue with Russia. Update on progress', 2004. 
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 (3) Ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για το εμπόριο και τις 

επενδύσεις. 

 (4) Προώθηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας, 

ασφάλειας του εφοδιασμού και περιβαλλοντικής ασφάλειας σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

•  Βελτίωση της πρόσβασης στην αειφόρο ενέργεια για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

 Η ενέργεια διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των 

Αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και αποτελεί έναν βασικό μοχλό για την 

εξάλειψη της φτώχειας και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ωστόσο, η 

πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες παραμένει ένα από τα κύρια 

προβλήματα για την αειφόρο ανάπτυξη και, επομένως, βρίσκεται στο επίκεντρο 

των αναπτυξιακών πολιτικών της Επιτροπής. 

•  Βελτίωση της προώθησης των πολιτικών της ΕΕ πέραν των συνόρων 

της. 

 Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ 

απαιτεί διαφοροποίηση και ευελιξία όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τα μέσα, 

ούτως ώστε να είναι προσαρμοσμένα σε κάθε χώρα ή οργανισμό. 

 (1) Μια στρατηγική προσέγγιση των ενεργειακών εταιρικών 

σχέσεων. 

 (2) Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. 

 (3) Βελτιστοποίηση της εξωτερικής συνδρομής της ΕΕ στον τομέα 

της ενέργειας. 

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική ως προς τη Ρωσία 

α. Ενεργειακή συνθήκη 

 Το 1991 με δεδομένη τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ως 

πολιτικής οντότητας, τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης και της πρώην 
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Σοβιετικής Ένωσης, συνυπέγραψαν την ευρωπαϊκή χάρτα, ένα μη δεσμευτικό 

κανονιστικό πλαίσιο που ρύθμιζε τα ενεργειακά ζητήματα της περιοχής της 

Ευρασίας. Στη βάση της χάρτας υπογράφτηκε το 1994 η Ενεργειακή Συνθήκη και 

η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ)132. Η Ενεργειακή Συνθήκη 

τέθηκε σε ισχύ το 1998, όμως η Ρωσία το 2009 ενημέρωσε ότι δεν είχε την 

πρόθεση να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης. 

 Η Ρωσία μέσω της Συνθήκης επεδίωκε τη μεγιστοποίηση των 

κοινωνικο-οικονομικών οφελών της από τιε ενεργειακές εξαγωγές ενώ η ΕΕ 

ταυτόχρονα επεδίωκε την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ενεργειακής 

αγοράς της. Η Συνθήκης προέβλεπε τη θεσμοθέτηση των ενεργειακών σχέσεων 

Ανατολής-Δύσης και συγκεκριμένα στόχευε στην προώθηση της ροής των δυτικών 

επενδύσεων και τεχνολογίας στον ενεργειακό τομέα στις χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης και στην επίτευξη ασφαλούς ενεργειακής ροής από την 

Ανατολή στη Δύση133. 

 Με βάση έναν ενεργειακό διάλογο μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, ένας κοινός 

ενεργειακός οδικός χάρτης θα εντοπίσει τις ευκαιρίες μακροπρόθεσμης 

συνεργασίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις των 

αγορών και θα συμβάλουν στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος όσον αφορά τις 

ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες στη Ρωσική Ομοσπονδία. Επίσης μέσω της 

Συνθήκης αναμένεται να βελτιωθεί ο συντονισμός σχετικά με τα μεγάλα έργα 

υποδομής που εμπλέκουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες 

χώρες. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας για τον 

εκσυγχρονισμό (Partnership for Modernization), πρέπει να επεκταθεί η συνεργασία 

                                            
132 Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 'Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη 

εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου', 1997. 

133 Energy Charter Secretariat , 'Energy Charter' http://www.encharter.org/.  



80 

 

στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης και 

άλλων αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών134. 

β. Η πολιτική της απελευθέρωσης και της προάσπισης του 

ανταγωνισμού 

 Οι εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με τους κυριότερους ενεργειακούς 

προμηθευτές της πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς, αντανακλώντας την 

αλληλεξάρτηση. Πρέπει να διαλαμβάνουν ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι η 

ρυθμιστική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια εφοδιασμού, η 

έρευνα και η καινοτομία, η ενεργειακή απόδοση, η πρόσβαση στις αγορές και η 

προστασία των επενδύσεων, με τη χρήση κατάλληλων μέσων και συμφωνιών 

συνεργασίας. Τέτοιες εταιρικές σχέσεις πρέπει επίσης να επεκτείνονται στην 

αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και στην από κοινού εκτίμηση 

των μακροπρόθεσμων προοπτικών ενεργειακού εφοδιασμού και ζήτησης135.  

 Προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από τα μονοπώλια (κυρίως 

από τη Gazprom και κατ’ επέκταση από τη Ρωσία), η ΕΕ προωθεί, όπως 

προαναφέρθηκε, την απελευθέρωση της εσωτερικής της αγοράς φυσικού αερίου, 

η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν οργανωμένη γύρω από ένα ολιγοπώλιο 

παραγωγών-εξαγωγέων και εθνικών εταιρειών διανομής που κατείχαν (ημι) 

μονοπωλιακή θέση στην εθνική τους αγορά, με κύριο χαρακτηριστικό την 

προμήθεια αερίου σε εθνική βάση μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Η 

απελευθέρωση στοχεύει στην ένταξη παλαιών και νέων προμηθευτών σε μία 

ανταγωνιστική ενοποιημένη αγορά αερίου που θα περιλαμβάνει τόσο 

μακροπρόθεσμα συμβόλαια όσο και ευέλικτες αγορές136. 

                                            
134 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 

συνόρων μας εταίρους', 2011, p. 10.  

135 Στο ίδιο, p. 11. 

136 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 
αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 131). 



81 

 

 Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί ο διαχωρισμός της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς σε επιμέρους εθνικές αγορές, γεγονός που μέχρι τώρα 

επέτρεπε στους προμηθευτές να ασκούν μονοπωλιακή δύναμη στις περιορισμένες 

εθνικές αγορές τις οποίες τροφοδοτούσαν με φυσικό αέριο137. 

γ. Η πολιτική της διαφοροποίησης των πηγών 

 Στα πρώτα μεταψυχροπολεμικά χρόνια, η ΕΕ υποστήριξε και 

χρηματοδότησε τη δημιουργία του προγράμματος INOGATE (Interstate Oil and 

Gas Transport to Europe) για να διευκολύνει την έλευση των ενεργειακών πρώτων 

υλών από τις χώρες της Κασπίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Στην Πράσινη Βίβλο 

του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμιζε την ανάγκη της ΕΕ να 

διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές εν όψει της προϊούσας εξάρτησης από 

τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, θέτει ως βασικό ζητούμενο την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ που θα επιτευχθεί κυρίως μέσα 

από τη «διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων προμήθειας εισαγόμενης 

ενέργειας»138.  

 Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάζονται μία σειρά από αγωγούς που θα 

συνδέουν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και θα επιτρέπουν την ευέλικτη ενδο-

ευρωπαϊκή διακίνηση του φυσικού αερίου. Τέτοιοι αγωγοί που έχουν ήδη 

κατασκευαστεί είναι οι αγωγοί μεταξύ Μ. Βρετανίας και Βελγίου και μεταξύ Μ. 

Βρετανίας και Ολλανδίας αλλά και ο σχεδιαζόμενος Νότιος Διάδρομος Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου - μιας οδού εφοδιασμού για το 10-20% περίπου της εκτιμώμενης 

ενωσιακής ζήτησης αερίου το 2020139. Επιπλέον, η ΕΕ σχεδιάζει την κατασκευή 

και άλλων υποδομών, όπως είναι οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (LNG) που θα συμβάλλουν περαιτέρω στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. 

                                            
137 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 

αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 132). 

138 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος: Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική 
και ασφαλή ενέργεια, Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 

139 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 
συνόρων μας εταίρους', 2011, p. 4. 
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 Τέλος, τα περισσότερα μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να σκέφτονται 

σοβαρά εναλλακτικές μορφές ενέργειας, με κύριες μορφές τις ανανεώσιμές αλλά 

ανάμεσά τους και την πυρηνική. Η Βρετανία έχει αποφασίσει την κατασκευή δέκα 

νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στα επόμενα χρόνια, η Γαλλία, επίσης σχεδιάζει 

την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινείται 

και η Φινλανδία, αλλά και οι Βαλτικές χώρες που έχουν ως κύριο στόχο της 

εξωτερικής τους πολιτικής την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής τους εξάρτησης 

από τη Ρωσία. Η Σουηδία, από την πλευρά της, έχει ήδη εξαγγείλει το στόχο να μη 

χρησιμοποιεί καθόλου ορυκτούς πόρους για την παραγωγή ενέργειας και να 

καλύπτει τις ανάγκες της αποκλειστικά μέσα από εναλλακτικές πηγές μέχρι το 

2020. 
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8Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ 

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ –ΕΕ  

ΓΕΝΙΚΑ  

Η ευαισθησία και η ευπάθεια στην σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ της 

Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίζεται για τη μεν Ρωσία στην 

οικονομική διάσταση της πώλησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ για την 

ΕΕ στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κρατών –μελών της Ένωσης από 

ρωσική ενέργεια.  

Η ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με την ευαισθησία και την 

ευπάθεια της σχέσης αλληλεξάρτησης των δύο δρώντων, σύμφωνα με τη θεωρία 

της αλληλεξάρτησης των Robert O. Keohane και Joseph S. Nye, και 

περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια, μπορούν να μετρηθούν εκτιμώντας τα 

αποτελέσματα βραχυπρόσθεσμων διαταραχών του ενεργειακού εφοδιασμού για 

την έννοια της ευαισθησίας και αντίστοιχα τα αποτελέσματα αλλαγής πολιτικής για 

την έννοια της ευπάθειας.  

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Η ρωσική οικονομία, μετά την κρίση του 1998 στηρίχθηκε κυρίως στις 

εξαγωγές των ρωσικών υδρογονανθράκων και στη πώληση των τελευταίων στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Όπως προαναφέρθηκε, οι υδρογονάνθρακες της Ρωσίας 

αποτελούν το κύριο εξαγωγικό προϊόν της χώρας με μερίδιο περίπου 70% επί των 

συνολικών εξαγωγών αυτής. Από τις εξαγωγές αυτές το μεγαλύτερο μερίδιο 

κατευθύνεται στις αγορές της Ευρώπης.  

Την περίοδο 2005-2008 οι ρωσικές εξαγωγές προς την ΕΕ αποτελούσαν το 

56% - 61,1% του συνόλου των ρωσικών εξαγωγών, ενώ το 2006 οι ρωσικές 

εξαγωγές προς την ΕΕ ήταν σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγών της Ρωσίας προς 
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ολόκληρο τον κόσμο, με τις εξαγωγές υδρογονανθράκων να αποτελούν το 75% 

των εξαγωγών αυτών140.  

 

Διάγραμμα 19: Εμπορικό Ισοζύγιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας141  

                                            
140 Katinka Barysch, Christopher Coker and Leszek Jesien, EU-Russia Relations: Time for a 

Realistic Turnaround, Brussels: Centre for European Studies, 2011, (p. 29). 

141 European Commission, 'European Commission', στο Trade, Country and regions, Russia 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf . 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εξαγωγές της 

Ρωσίας το 2014 προς την ΕΕ ανήλθαν στο ποσό των 181 δις € ενώ οι αντίστοιχες 

εισαγωγές από την ΕΕ ανήλθαν στο ποσό των 103 δις €. 

Όπως προκύπτει και από τα παρακάτω διαγράμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αποτελεί για τη Ρωσία το σημαντικότερο οικονομικό της εταίρο με μεγάλη διαφορά 

μάλιστα από το δεύτερο, που είναι η Κίνα. 

 

Διάγραμμα 20: Οι σπουδαιότεροι οικονομικοί εταίροι της Ρωσίας (δις €)142  

                                            
142  Eurostat 2014 
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Διάγραμμα 21: Οι σπουδαιότεροι οικονομικοί εταίροι της Ρωσίας σε αξία 
εισαγωγών και εξαγωγών (δις €)143  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Ρωσία, στον εμπορικό τομέα, εξαρτάται 

πολύ περισσότερο από την αγορά της ΕΕ σε σύγκριση με το αντίστροφο, αφού οι 

εξαγωγές της ΕΕ προς τη Ρωσία είναι αφενός καλύτερα κατανεμημένες και 

διαφοροποιημένες σε σχέση με τους λοιπούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ και 

αφετέρου δεν αποτελούν τόσο μεγάλο ποσοστό των συνολικών εξαγωγών της 

Ένωσης. 

Σε ότι αφορά τη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ από άποψη 

ενεργειακής ασφάλειας και προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός ευαισθησίας 

και ευπάθειας αλληλεξάρτηση της Ρωσίας σε σχέση με την ΕΕ, πρέπει να 

αναφερθούν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• Το ρωσικό κράτος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από τις 

εξαγωγές ενέργειας και ειδικότερα από την ενεργειακή αγορά της ΕΕ, καθώς το 

πιο σημαντικό μέρος των ενεργειακών εξαγωγών της Ρωσίας κατευθύνεται στην 

ΕΕ. Ως εκ τούτου, μια διαταραχή του εφοδιασμού της ΕΕ θα ήταν ιδιαίτερα 

δαπανηρή για τη Ρωσία. Όπως σημειώνουν και οι Andrew Monaghan και Lucia 

                                            
143  Eurostat 2014 
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Montarano-Jankovski, όπως οι λίγες πηγές ενέργειας αποτελούν μειονέκτημα για 

τον καταναλωτή, κατά τον ίδιο τρόπο η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού αγορών 

λειτουργεί αρνητικά για τον παραγωγό144. 

• Οι συγκριτικά υψηλές τιμές που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι πελάτες 

στη Ρωσία για ενεργειακές προμήθειες, και μάλιστα σε σκληρό νόμισμα δεν 

προσφέρονται από πιθανούς πελάτες σε άλλες περιοχές. 

• Η Ρωσία έχει δαπανήσει τεράστια ποσά για την ανάπτυξη και τη 

λειτουργία των αγωγών πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου πχ. Nordstream. Οι 

επενδύσεις αυτές απαιτούν τη λειτουργία τους για πολλά χρόνια ώστε να 

πραγματοποιηθεί η απόσβεση των ποσών που δαπανήθηκαν για την κατασκευή 

τους και να αποπληρωθεί ο δανεισμός από το τραπεζικό σύστημα.  

• Η Ρωσία δεν έχει αναπτύξει ακόμη την πώληση φυσικού αερίου μέσω 

θαλάσσης, με τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με συνέπεια να μη 

διαθέτει επαρκή ευελιξία τροποποίησης της ροής των εξαγωγών φυσικού αερίου 

που είναι προσανατολισμένη στις ευρωπαϊκές αγορές με αγωγούς 145. 

• Η Ρωσία εξαρτάται από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης για τη 

διέλευση των ρωσικών αγωγών υδρογονανθράκων μέσω του εδάφους τους. Παρά 

τις ρωσικές προσπάθειες κατασκευής νέων έργων παρακάμπτοντας τις 

παραδοσιακές χώρες διέλευσης αυτό δεν έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό για τη 

Ρωσία βαθμό146. 

Συνοψίζοντας αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία είναι εξίσου, αν όχι 

περισσότερο, εξαρτημένη από την ΕΕ σε σχέση με το αντίστροφο. Η Ρωσία 

αποτελεί τον σπουδαιότερο προμηθευτή φυσικού αερίου και πετρελαίου της ΕΕ, 

όμως δεν αποτελεί το μόνο, την ίδια στιγμή που η ίδια δε διαθέτει άλλη 

                                            
144 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 

αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 87). 

145 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 176). 

146 Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία 
σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009. 
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εναλλακτική αγορά διάθεσης των υδρογονανθράκων της. Η άποψη αυτή 

στηρίζεται σε απόψεις ειδικών που σημειώνουν ότι στην πράξη, θα ήταν εξαιρετικά 

δύσκολή και δαπανηρή για τη Ρωσία, μια απόπειρα να αλλάξει χώρες διάθεσης 

των υδρογονανθράκων, μακριά από την ΕΕ προς την Ανατολή, καθώς αυτό 

απαιτεί μια δαπανηρή και χρονοβόρα αναδιαμόρφωση των υποδομών 

μεταφοράς147.  

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από δηλώσεις του Αλεξάντερ 

Μεντβέντεφ, Αναπληρωτή Πρόεδρου της Gazprom και Γενικού Διευθυντή της 

Gazprom Export", σύμφωνα με τον οποίο «η Ρωσία εξαρτάται περισσότερο από 

την ΕΕ, παρά το αντίθετο ... Η ΕΕ εξαρτάται για το 25% των αναγκών της σε 

φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά η Gazprom εξαρτάται από την ΕΕ για πάνω από 

το 70% των εσόδων από τις εξαγωγές της»148. 

Προκειμένου να μειωθεί η επίδραση της ευαισθησίας στη σχέση της 

αλληλεξάρτησης με την ΕΕ, η Ρωσία τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ορισμένες 

δράσεις όπως παρακάτω: 

• Μέσω διμερών συμβάσεων με τα κράτη μέλη εξασφαλίζει τις 

εξαγωγές της περιορίζοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες μιας κοινής ευρωπαϊκής 

πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμφωνία Γερμανίας – Ρωσίας για την 

κατασκευή του αγωγού Nord Stream που υποσκάπτει τη συλλογική προσπάθεια 

της ΕΕ και ταυτόχρονα παγιώνει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία 

για τα επόμενα χρόνια149.  

• Ίδρυση το 2004 του Ταμείου Σταθεροποίησης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας (Stabilization Fund of the Russian Federation), το οποίο το 2008 

διαχωρίστηκε σε ένα Αποθεματικό Ταμείο(Reserve Fund) και το Εθνικό Ταμείο 

                                            
147 Richard Youngs, Energy Security: Europe's new Foreign Policy Challenge, New York and 

London: Routledge Taylor and Francis Group, 2009, (p. 80). 

148 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 177). 

149 James Hughes, 'EU Relations with Russia: Partnership or Asymmetric Interdependency?', 
στο European Foreign Policy in an Evolving International System, New York: Palgrave Macmillan, 
2007, (p. 89). 
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Πρόνοιας (National Welfare Fund). Τα ταμεία αυτά επενδύουν στο εξωτερικό με 

σκοπό την προστασία της ρωσικής οικονομίας σε περίπτωση που τα έσοδα από 

τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου μειωθούν λόγω απρόβλεπτων 

κρίσεων 150. Τα διαθέσιμα των Ταμείων αυτών είναι αξιοσημείωτα υψηλά, πάνω 

από150 δις δολάρια όσα περίπου και το ΑΕΠ μιας μικρής χώρας, όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα 22. 

 

Διάγραμμα 22: Διαθέσιμα του Αποθεματικού Ταμείου (Reserve Fund) και του 
Εθνικού Ταμείου Πρόνοιας (National Welfare Fund) τηε Ρωσική Ομοσπονδίας151.  

                                            
150 Stanislav Tkachenko, 'Russia Direct', στο Can Russia's 'rainy day' fund save the country 

from an economic storm? http://www.russia-direct.org/analysis/can-russias-rainy-day-fund-save-
country-economic-storm#explanation-4  

151 Στο ίδιο 
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Η μείωση της ρωσικής ευπάθειας στη σχέση αλληλεξάρτησης Ρωσίας – ΕΕ 

περιλαμβάνει την εισαγωγή εναλλακτικών πολιτικών αλλά και τη μείωση του 

κόστους των πολιτικών αυτών. Ως τέτοια εργαλεία πολιτικής μπορούν να 

αναφερθούν τα παρακάτω:  

• Η Ρωσία προσπαθεί να διχάσει τα κράτη – μέλη της ΕΕ, προκειμένου 

να δυσχεράνει τον συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της Ρωσίας αλλά 

και να ακυρώσει την επιβολή κυρώσεων προς αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 

η συμφωνία Γερμανίας – Ρωσίας για την κατασκευή του αγωγού Nord Stream που 

αφενός υποσκάπτει τη συλλογική προσπάθεια της ΕΕ και αφετέρου παγιώνει την 

ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία για τα επόμενα χρόνια152. Τέλος, η 

επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ στη Ρωσία λόγω του ζητήματος στην Κριμαία το 

2014, καταδεικνύει στην πράξη τις διαφορετικές πολιτικές των κρατών μελών της 

ΕΕ έναντι της Ρωσίας 153. 

• Η Ρωσία προσπαθεί να εμποδίσει τις προσπάθειες της ΕΕ για τη 

διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της μέσω των υδρογονανθράκων της 

Κεντρικής Ασίας (Κασπίας Θάλασσα). Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν την 

υπονόμευση της κατασκευής εναλλακτικών αγωγών φυσικού αερίου, τη σύναψη 

συμφωνιών με τις χώρες της Κασπίας για συνεργασία154 αλλά και την 

υπονόμευση της σταθερότητας στις χώρες διέλευσης (πχ Γεωργία).  

• Η Ρωσία προσπαθεί να εξαλείψει την ευπάθεια της λόγω της 

εξάρτησής της από τις χώρες διέλευσης της ανατολικής Ευρώπης, με διαφόρους 

                                            
152 James Hughes, 'EU Relations with Russia: Partnership or Asymmetric Interdependency?', 

στο European Foreign Policy in an Evolving International System, New York: Palgrave Macmillan, 
2007, (p. 89). 

153 European Union, 'EU sanctions against Russia over Ukraine crisis' 
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm . 

154 Το 2003 η Ρωσία έφτασε σε συνεννόηση με τις τρεις δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας 
(Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Καζακστάν) που διαθέτουν πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου 
για τις ποσότητες και τις τιμές, του αερίου που θα προμηθευόταν από αυτές. Σε αντάλλαγμα, 
δεσμευόταν να συμβάλλει στις προσπάθειες των χωρών αυτών για την έρευνα και εκμετάλλευση 
νέων κοιτασμάτων αερίου και για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς τους. [Φίλιππος 
Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της αλληλεξάρτησης 
Κομοτηνή, 2009, (p. 110)]. 
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τρόπους που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 7 και περιλαμβάνουν τον έλεγχο των 

κυβερνήσεων των χωρών αυτών, την χρήση της τιμολογιακής πολιτικής ως μέσο 

πίεσης αλλά και της εξαγοράς σημαντικών υποδομών των χωρών αυτών.  

• Η Ρωσία προσπαθεί να επεκτείνει τις εξαγωγές της σε νέες αγορές με 

κυριότερη αυτή της Ασίας. Ο Πρόεδρος Πούτιν, κατά τη διάρκεια των δύο θητειών 

του, προέβαινε σε τακτικές δηλώσεις ότι περισσότερο ρωσικό φυσικό αέριο θα 

αρχίσει να ρέει προς τα ανατολικά, με κατεύθυνση τις αγορές της Ασίας155. 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της ευαισθησίας και της ευπάθειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επισημάνουμε τη μοναδικότητα αυτής ως μια sui 

generis ένωσης κρατών, στην οποία υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ των 

εσωτερικών πολιτικών (εντός των ορίων της ΕΕ) και της εξωτερικής πολιτικής 

(εκτός των ορίων της ΕΕ). Ως συνέπεια, η ακαδημαϊκή κοινότητα αμφισβητεί 

πολλές φορές τη θεώρηση της ΕΕ ως έναν ενιαίο δρώντα, συγκρίνοντας την για 

παράδειγμα με τις ΗΠΑ, λόγω της έλλειψης ορίων μεταξύ εσωτερικών πολιτικών 

και ξένων πολιτικών. Ο μοναδικός αυτός χαρακτήρας της Ένωσης επιβάλλει την 

κατανόηση του βαθμού στον οποίο η ΕΕ είναι διαφορετική από τους άλλους 

διεθνείς δρώντες και επιπλέον το πώς αυτή η διαφορά διαμορφώνει την εξωτερική 

πολιτική της156.  

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία, όπως 

προαναφέραμε, αφενός είναι σημαντική και αφετέρου έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Επιπλέον αν την εξετάσουμε σύμφωνα με τις αρχές της IΕΑ που 

παρουσιάστηκαν στο 4ο κεφάλαιο, θα διαπιστώσουμε ότι όλες οι αρχές 

πληρούνται, γεγονός που εύκολα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός 

ευαισθησίας της ΕΕ έναντι της Ρωσίας είναι σημαντικός. Αναλυτικότερα: 

                                            
155 Richard Youngs, Energy Security: Europe's new Foreign Policy Challenge, New York and 

London: Routledge Taylor and Francis Group, 2009, (p. 80). 

156 Ian Manners, 'The "Difference Engine"': Constructing and Representing the International 
Identity of the European Union', Journal of European Public Policy, March 10, pp. 380-404. 
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• Ποικιλία του πρωτογενούς μείγματος καυσίμων. 

 Το πετρέλαιο και φυσικό αέριο κυριαρχούν στο ενεργειακό μείγμα της 

ΕΕ με ποσοστό 56% και επιμέρους ποσοστά 33% και 23% αντίστοιχα (Διάγραμμα 

10). 

• Η εξάρτηση από τις εισαγόμενες ποσότητες και η τυχόν δυνατότητα 

υποκατάστασης καυσίμων. 

 Η ΕΕ, σύμφωνα με τον Πίνακα 11, καλύπτει το 53% των αναγκών της 

με εισαγόμενες ποσότητες, γεγονός που καθιστά φανερή την υψηλή της εξάρτηση. 

Επιπρόσθετα πρέπει να σημειώσουμε ότι, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 12, οι 

εισαγωγές την τελευταία δεκαετία εμφανίζουν συνεχώς αύξηση, ενώ η εντός ΕΕ 

παραγωγή υδρογονανθράκων (κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα) βαίνει μειούμενη 157. 

Στα παραπάνω πρέπει να επισημάνουμε το διαφορετικό βαθμό εξάρτησης κάθε 

κράτους – μέλους, με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βαλτικής να 

εξαρτώνται από εισαγωγές σε ποσοστό άνω του 60%, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 23.  

 Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές της ΕΕ είναι το σημαντικότερο, 

όπως έχει προαναφερθεί, με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να εξαρτώνται 

από τη Ρωσία σε σχεδόν απόλυτο βαθμό, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 16.  

 Τέλος η δυνατότητα υποκατάστασης καυσίμων τόσο ως προς τη 

σύνθεση του μίγματος όσο και ως προς τον προμηθευτή είναι δυσχερής λόγω της 

έλλειψης κατάλληλων υποδομών.   

                                            
157 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια και 

Αλληλεγγύη', 2008, p. 3. 
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Διάγραμμα 23: Ποσοστό εξάρτησης από εισαγωγές των κρατών – μελών της 
ΕΕ158.  

                                            
158 European Commission, EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2015, Luxemburg: 

European Commission, 2015. 
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• Η συγκέντρωση της αγοράς. 

 Στο κριτήριο αυτό επίσης, η ΕΕ δείχνει αυξημένη ευαισθησία εξαιτίας 

του μεγάλου μεριδίου της Ρωσίας στις εισαγωγές ενέργειας αλλά και λόγω της 

έλλειψης εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς ειδικά του φυσικού αερίου. Η τελευταία 

παρατήρηση επιτρέπει στην εταιρεία Gazprom να αποτελεί ουσιαστικά ένα 

ολιγοπώλιο στην αγορά του φυσικού αερίου με συνέπειες αρνητικές στην 

λειτουργία της αγοράς αυτής τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τα ίδια τα 

κράτη159. 

• Ποσοστό εισαγωγών καυσίμων προερχόμενων από πολιτικά 

ασταθείς χώρες. 

 Η κρίση και η αστάθεια στο Ιράκ και στη Λιβύη έχει επιδράσει 

αρνητικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούμε να 

εντάξουμε και τις κατά καιρούς κρίσεις στις χώρες διέλευσης των ρωσικών 

υδρογονανθράκων, κυρίως την Ουκρανία160, που επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή 

τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς, χωρίς, να σημειωθεί, την υπαιτιότητα της 

Ρωσίας σε αρκετές περιπτώσεις.  

• Δημιουργία εναλλακτικών μέσων μεταφοράς  

 Η ΕΕ εξαρτάται από τους αγωγούς φυσικού αερίου για την προμήθεια 

της και δεν έχει αναπτύξει ούτε εγκαταστάσεις με επαρκή χωρητικότητα για την 

αποθήκευση ποσοτήτων φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής του ρωσικού 

αλλά ούτε και επαρκείς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που θα 

προσέδιδαν ευελιξία στις εισαγωγές φυσικού αερίου. 

                                            
159 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 

αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 131). 

160 Οι σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας, εκτός της πρόσφατης κρίσης του 2014 που κατέληξε στην 
απόσχιση της Κριμαίας, έχουν δοκιμασθεί σε πολλές περιπτώσεις με σημαντικότερες την κρίση στα 
τέλη του 2005, το φθινόπωρο του 2007 και την πρωτοχρονιά του 2009. Σε όλες τις περιπτώσεις 
αφορμή της διένεξης ήταν οι τιμές πώλησης του φυσικού αερίου και οδήγησαν σε διαταραχή της 
ομαλής τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς [Φίλιππος Προέδρου, 'Η ρωσική ενεργειακή 
στρατηγική στην Ευρώπη', στο Η Ρωσία σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, 
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009, (p. 122)]. 
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 Επίσης η ΕΕ δεν έχει καταφέρει να διασυνδέσει πλήρως τα δίκτυα 

αγωγών των επιμέρους εθνικών αγωγών φυσικού αερίου προκειμένου να 

λειτουργήσει η ευρωπαϊκή αγορά ως ενιαία161. 

 Η ΕΕ, αναγνωρίζοντας την υψηλή της ευαισθησία, τα τελευταία 

χρόνια έχει θέσει το ζήτημα της ενεργειακής της ασφάλειας ψηλά στην πολιτική της 

ατζέντα, αναλαμβάνοντας δράσεις, που παρουσιάστηκαν στο 7ο Κεφάλαιο, με 

σκοπό τη μείωση της ευαισθησίας. 

 Πέρα από την ανάλυση του βαθμού της ευαισθησίας πρέπει να 

εξεταστεί και ο βαθμός της ευπάθειας που, σύμφωνα με τη θεωρία της 

αλληλεξάρτησης, είναι σημαντικότερος από τον αντίστοιχο της ευαισθησίας. Η 

ανάλυση της ευπάθειας της ΕΕ στη σχέση της ενεργειακής αλληλεξάρτησης με τη 

Ρωσία αφορά στην εξέταση όχι τόσο τη διακοπή του ομαλού εφοδιασμού της 

ευρωπαϊκής αγοράς αλλά κυρίως την υιοθέτηση εναλλακτικών πολιτικών όπως η 

διαφοροποίηση του πρωτογενούς μίγματος καυσίμων αλλά και των προμηθευτών, 

η τροποποίηση των αγωγών – οδών ενέργειας, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

αλλά και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αναλυτικότερα 

• Η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες αναμένεται, 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας – ΕΣΣ του 2003, να αγγίξει το 

70% το 2030162, αναθεωρούμενη προς τα πάνω, στο 75%, σύμφωνα με την 

Έκθεση Εφαρμογής της ΕΣΣ163 του 2008.  

• Ωστόσο, εκτός από την εξάρτηση από τις εισαγωγές η ΕΕ δε διαθέτει 

σοβαρή δυνατότητα υποκατάστασης των υδρογονανθράκων παρά τις 

προσπάθειες, σύμφωνα με το στόχο 20/20/20 της πολιτικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020-

                                            
161 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 

αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 131). 

162 European Commission, A Secure Europe in a Better World- European Security Strategy, 
Brussels: European Commission, 2003, (p. 3).  

163 European Commission, 'Report on the Implementaion of the European Security Strategy- 
Providing Security in a Changing World', 2008, (p. 5). 
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Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη164», που 

αφορά στην μείωση κατά 20% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% και αύξηση κατά 

20% της ενεργειακής απόδοσης165. Εξάλλου, το μερίδιο του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ αναμένεται να παραμείνει κυρίαρχο 

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, λόγω της μη οικονομικά 

συμφέρουσας παραγωγής των εναλλακτικών πηγών ενέργειας166. 

• Η διαφοροποίηση των προμηθευτών φυσικού αερίου θεωρείται 

αμφίβολη δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους εναλλακτικούς προμηθευτές 

βρίσκονται σε πολιτικά ασταθή περιβάλλοντα αλλά και γεωγραφικά 

απομακρυσμένες περιοχές. Συνεπώς η Ρωσία θα αποτελέσει τον πλέον αξιόπιστο 

προμηθευτή αερίου στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια167.  

• Η διατήρηση της Ρωσίας σε ηγεμονική θέση στην ενεργειακή αγορά 

της ΕΕ τουλάχιστον μέχρι το 2030, οφείλεται και στα εν ισχύ συμβόλαια μεταξύ της 

Gazprom και των ευρωπαϊκών χωρών για την εισαγωγή ποσότητας φυσικού 

αερίου τουλάχιστον 120 δις κυβ. μέτρων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των 

αναγκών της ΕΕ168. Η ποσότητα αυτή καλύπτει το μείζον των αναγκών της ΕΕ, 

γεγονός που σε συνδυασμό και με την οικονομική ύφεση στην ΕΕ, δεν επιτρέπει 

σε άλλους παραγωγούς να εκτιμήσουν την ευρωπαϊκή αγορά ως ελκυστική ώστε 

να επενδύσουν.  

                                            
164 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, '"Ευρώπη 2020" Στρατηγική για Έξυπνη και χωρίς Αποκλεισμούς 

Ανάπτυξη', 2010. 

165 Στο ίδιο. 

166 Ralf Dickel and others, Reducing European Dependence on Russian Gas:distinguishing 
natural gas security from geopolitics, Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies, 2014, (pp. 
48,62). 

167 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 173). 

168 Ralf Dickel and others, Reducing European Dependence on Russian Gas:distinguishing 
natural gas security from geopolitics, Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies, 2014, (p. 34). 
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• Η κατασκευή νέων έργων και υποδομών μεταφοράς 

υδρογονανθράκων από την περιοχή της Κασπίας ή της Μέσης Ανατολής 

(Ανατολική και Νότια Ενεργειακή Διαδρομή) παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα 

καθώς και τεχνικά δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος αλλά και δεν έχουν 

εξασφαλιστεί οι απαραίτητες ποσότητες169 για τη βιωσιμότητα των μεγάλων αυτών 

επενδύσεων. Η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική για διαφοροποίηση των παρόχων 

ενέργειας προέρχεται από τις προοπτικές του υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(LNG). Σε μια τέτοια περίπτωση η Ρωσία θα μπορούσε είτε να μειώσει τις 

εξαγόμενες ποσότητες φυσικού αερίου προς την ΕΕ που θα επέτρεπε την 

προστασία των τιμών, είτε την διατήρηση ή αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων 

προς την ΕΕ με σκοπό τη μείωση της τιμής του φυσικού αέριου ώστε η μεταφορά 

LNG να καταστεί μη βιώσιμη170. 

• Αυτό όμως που αυξάνει περισσότερο από όλα το βαθμό ευπάθειας 

της ΕΕ είναι η διασπασμένη εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, καθώς η 

ενεργειακή πολιτική είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και παραμένει στην αρμοδιότητα 

των κρατών μελών. Οι διμερείς συμφωνίες των κρατών –μελών με τη Ρωσία έχουν 

υπονομεύσει την ικανότητα της ΕΕ να εξασφαλίσει τις βασικές πολιτικές για την 

επίτευξη την ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

της ΕΕ, «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να εκφράζονται 

με μία φωνή. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της 

ειλικρινούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος της διασφάλισης 

της ενότητας της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ένωσης»171.  

                                            
169 Οι ποσότητες φυσικού αερίου που μπορούν να εξαχθούν από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι το 

2020 δεν μπορούν να υπερβούν τα 10 δις κυβ. μέτρα, ποσότητα που είναι πολύ μικρή για να 
αποτελέσει εναλλακτική λύση, [Ralf Dickel and others, Reducing European Dependence on 
Russian Gas:distinguishing natural gas security from geopolitics, Oxford: The Oxford Institute for 
Energy Studies, 2014, (p. 34)]. 

170 Στο ίδιο (p. 34-35). 

171 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 
συνόρων μας εταίρους', 2011, p. 22. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε η ενεργειακή σχέση, ως σχέση 

αλληλεξάρτησης, τόσο για τη Ρωσία όσο και για την ΕΕ χαρακτηρίζεται ως 

ιδιαίτερα σημαντική και για τις δύο πλευρές. Ωστόσο αυτό που πρέπει να 

προσδιοριστεί είναι αν η εξεταζόμενη σχέση αλληλεξάρτησης μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ασύμμετρη και ως προς ποια πλευρά. 

Στην προσπάθεια εντοπισμού της συμμετρίας ή όχι της σχέσης θα 

εξετάσουμε ως κριτήριο, σύμφωνα με τη περιγραφή της θεωρίας από τους 

Keohane και Nye172, το βαθμό της ευπάθειας. Αρχικά και σύμφωνα με την εξέταση 

που προηγήθηκε για το βαθμό ευπάθειας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η 

αλληλεξάρτηση των δύο πλευρών δεν κλίνει αποκλειστικά προς καμία πλευρά και 

επομένως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόλυτα ασύμμετρη, καθώς και οι δύο 

πλευρές εμφανίζουν κατά περίπτωση υψηλό βαθμό ευπάθειας.  

Αν εξετάσουμε τη σχέση αλληλεξάρτησης των δύο πλευρών διαχρονικά 

παρατηρούμε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η σχέση αλληλεξάρτησης των 

δύο πλευρών ήταν ξεκάθαρα υπέρ της ΕΕ και χαρακτηριζόταν ως ασύμμετρη. Η 

Ρωσία βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση ενώ η παγκόσμια ζήτηση 

ενέργειας υπερκαλύπτονταν από τις παραγόμενες ποσότητες υδρογονανθράκων 

με αποτέλεσμα οι τιμές των υδρογονανθράκων να είναι σχετικά χαμηλές.  

Στα επόμενα χρόνια όμως, η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας, η 

συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων, η ανάκαμψη της 

ρωσικής οικονομίας σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια σε περιοχές όπως η 

Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, αναβάθμισαν το ρόλο της Ρωσίας με 

αποτέλεσμα να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Ρωσία χρειάζεται τη Δύση 

λιγότερο από τα τέλη του 1990173. Κατά συνέπεια, η σχέση αλληλεξάρτησης έχει 

                                            
172 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 

2001, (p. 10). 

173 Richard Youngs, Energy Security: Europe's new Foreign Policy Challenge, New York and 
London: Routledge Taylor and Francis Group, 2009, (p. 80). 
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μετατοπιστεί από την ασυμμετρία του 1990 σε μια πιο συμμετρική μορφή, καθώς ο 

βαθμός της ευαισθησίας και κυρίως της ευπάθειας της αλληλεξάρτηση μειώθηκε 

για τη Ρωσία. Οι παράγοντες που μας οδηγούν στο παραπάνω συμπέρασμα είναι 

οι παρακάτω:  

• Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας και η συνεπακόλουθη 

αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων ευνοούν τη Ρωσία, που αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες ενεργειακά χώρες στον κόσμο καθώς σύμφωνα με την 

έκθεση της εταιρείας ΒΡ174 κατέχει τη 2η θέση στα παγκόσμια αποθέματα φυσικού 

αερίου και την 7η θέση αντίστοιχα για το πετρέλαιο. Τα αποθέματα αυτά 

επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της τεράστιας σημασίας της Ρωσίας και τα επόμενα 

χρόνια. 

• Η οικονομική κατάσταση της σημερινής Ρωσίας απέχει πάρα πολύ 

από τη δραματική οικονομική κατάσταση στα τέλη του 1990.Σήμερα, το εξωτερικό 

χρέος της χώρας είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο των δυτικών χωρών 

ενώ όπως προαναφέρθηκε τα ταμειακά της αποθέματα είναι πολύ υψηλά και 

επαρκούν για την αντιμετώπιση τυχόν διαταραχών της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς ενέργειας. 
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Δημόσιο 

Χρέος ως % 

του ΑΕΠ 

59,9 47,6 40,3 30,4 22,3 14,2 9,0 8,5 7,9 11,0 11,0 11,7 12,7 13,4 13,0 

Δημοσιονο-

μικό 

Έλλειμμα ως 

% του ΑΕΠ 

3,3 3,2 0,7 1,4 4,9 8,2 8,3 6,8 4,9 -6,3 -3,4 1,5 0,4 -1,3 -0,7 

Πίνακας 24: Δημοσιονομικά Μεγέθη της Ρωσικής Ομοσπονδίας 175.  

                                            
174 BP, 'Statistical Review of World Energy', 2014. 

175 IMF-WEO database April  2014 
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• Οι προσπάθειες ωστόσο της Ρωσίας, να προωθήσουν την παραγωγή 

τους σε αγορές εκτός της Ευρώπης δεν έχουν μέχρι στιγμής στεφθεί με επιτυχία. 

Ενώ ήδη από το 2007 η Ρωσία είχε εξαγγείλει την υλοποίηση του Ανατολικού 

Προγράμματος Φυσικού Αερίου (Eastern Gas Programme), για μία σχεδόν μια 

δεκαετία δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος σχετικά με την πώληση φυσικού αερίου 

στην Κίνα. Μετά την πρόσφατη κρίση της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος Πούτιν, κατά 

την επίσκεψη του στο Πεκίνο το Μάιο του 2014, ανακοίνωσε την έναρξη της 

κατασκευής ενός νέου αγωγού (με την ονομασία «Power of Siberia») μεταξύ 

Ρωσίας και Κίνας176. Ο αγωγός αυτός θα είναι ετήσιας δυναμικότητας 38 δις κυβ. 

μέτρα, που αντιστοιχεί στο 10% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ του 2012. 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή η 

αντικατάσταση των ευρωπαίων πελατών της Ρωσίας με αντίστοιχους στην 

Ανατολή όπως π.χ. η Κίνα. καθώς θα απαιτηθεί η κατασκευή χρονοβόρων και 

δαπανηρών υποδομών. Επιπρόσθετα οι συνθήκες που επικρατούν στην κινέζικη 

αγορά δεν είναι τόσο σταθερές σε σχέση με τις συνθήκες στην ΕΕ καθώς η 

κινέζική αγορά, σύμφωνα με την Gazprom, υστερεί σε αξιοπιστία, τιμές και 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας177. 

• Από την άλλη η ΕΕ στηρίζεται όλο και περισσότερο στη Ρωσία για την 

κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών της αναγκών καθώς αποτελεί την 

πιο σίγουρη λύση178 τόσο από την άποψη της κάλυψης των παρουσών αλλά και 

των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όσο και από την άποψη της ομαλής 

τροφοδοσίας, λόγω της σταθερότητας που μπορεί να προσφέρει.  

• Η ΕΕ ωστόσο προβληματίζεται σχετικά αφενός για τυχόν αυξήσεις 

των τιμών πώλησης των ρωσικών υδρογονανθράκων καθώς αυξάνεται η 

παγκόσμια ζήτησης ενέργειας και αφετέρου για την πιθανή χρήση της ενέργειας 

                                            
176 Ralf Dickel and others, Reducing European Dependence on Russian Gas:distinguishing 

natural gas security from geopolitics, Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies, 2014, (pp. 
57-58). 

177 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (p. 182). 

178 Στο ίδιο, (p. 173). 
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από τη Ρωσία ως εργαλείο άσκησης πολιτικής179, όπως έχει ήδη συμβεί σε 

διάφορες περιπτώσεις όπως οι κρίσεις στην Ουκρανία, στη Γεωργία αλλά και στη 

Μολδαβία.  

• Η αδυναμία όμως της ΕΕ να εμφανιστεί ως ένας δρων με μια 

«φωνή», κοινή και ενιαία εξωτερική πολιτική, χωρίς αντικρουόμενα μεταξύ τους 

συμφέροντα των κρατών-μελών και με μία κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, 

αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του βαθμού ευπάθειας της ΕΕ και 

επιπλέον τη μεγαλύτερη αδυναμία του πολιτικού εγχειρήματος της ενοποίησης των 

κρατών της Ευρώπης. Όπως εξάλλου αναφέρεται στην Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 

τη διεθνή συνεργασία180, «Μία συνεκτική και δυναμική εξωτερική ενεργειακή 

πολιτική είναι ζωτικής σημασίας προϋπόθεση ώστε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

εδραιώσουν μια ηγετική θέση στην ενεργειακή γεωπολιτική, να προωθήσουν 

αποτελεσματικά τόσο τα ενωσιακά, όσο και τα εθνικά ενεργειακά ενδιαφέροντα 

πέραν των συνόρων της ΕΕ για να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας». 

Κατόπιν των παραπάνω, γίνεται φανερή η σταδιακή ενδυνάμωση της 

Ρωσίας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν και η μετατροπή της ασύμμετρης 

σχέσης αλληλεξάρτησης με την ΕΕ σε συμμετρική, όπως υποστηρίζεται και από 

άλλους αναλυτές181, καθώς οι βαθμοί ευπάθειας των δύο πλευρών φαίνονται να 

είναι συγκρίσιμοι. 

Προχωρώντας όμως παραπέρα γεννάται το ερώτημα: μπορεί όμως η Ρωσία 

να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της και να αντιστρέψει μακροπρόθεσμα τη σχέση της 

με την ΕΕ σε ασύμμετρη υπέρ αυτής; Η απάντηση είναι μάλλον όχι καθώς ναι μεν 

η Ρωσία έχει ενδυναμωθεί οικονομικά και πολιτικά και αποτελεί μια ενεργειακή 

                                            
179 Φίλιππος Προέδρου, Η προσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα υπό το πρίσμα της 

αλληλεξάρτησης, Κομοτηνή, 2009, (p. 98). 

180 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 'Η ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε: η συνεργασία με τους πέραν των 
συνόρων μας εταίρους', 2011, (p. 23). 

181 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012, (pp. 181-82). 
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υπερδύναμη διαθέτοντας από τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων 

παγκοσμίως, αλλά από την άλλη δε έχει καταφέρει να διαφοροποιήσει σημαντικά 

την ενεργειακή της αγορά και δεν προβλέπεται να το επιτύχει ούτε στο άμεσο 

μέλλον. 

Καταλήγοντας μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι λόγω της ανάπτυξης μιας 

ισχυρής σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, και λαμβάνοντας 

υπόψη μας την ορθολογική συμπεριφορά των διεθνών δρώντων, από τη θεωρία 

των Διεθνών Σχέσεων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μια τυχόν επιδείνωση των 

σχέσεων των δύο πλευρών δεν είναι πιθανό να συμβεί λόγω του υψηλού κόστους 

και για τις δύο πλευρές.  

Αντίθετα όμως από το παραπάνω συμπέρασμα δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε την τυχόν επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και των κρατών 

της Ανατολικής Ευρώπης καθώς η σχέση αλληλεξάρτησης τους είναι ασύμμετρη 

υπέρ της Ρωσίας, επειδή αφενός τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης εξαρτώνται 

ενεργειακά από τη Ρωσία σε απόλυτο σχεδόν βαθμό και αφετέρου η Ρωσία δεν 

στηρίζεται ιδιαίτερα στις αγορές των κρατών αυτών για την αποκόμιση 

οικονομικών κερδών. Η ασύμμετρη αυτή αλληλεξάρτηση σε συνδυασμό με τις 

πολιτικές επιδιώξεις της Ρωσίας για το «εγγύς εξωτερικό» της, καθιστούν την 

αλλαγή του υφιστάμενου status quo της περιοχής πιθανή, όπως επαληθεύτηκε και 

στην περίπτωση της προσάρτησης της Κριμαίας. 

Τα συμπεράσματα αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΣΧΕΣΗ 

ΡΩΣΙΑ-ΕΕ 
ΡΩΣΙΑ – ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

 ΡΩΣΙΑ ΕΕ ΡΩΣΙΑ 
ΧΩΡΕΣ ΑΝ. 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

1
η
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2004182 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 

2
η
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2004 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΥΨΗΛΟΣ (με 
τάση μείωσης) 

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΑΙΟΣ 
ΥΨΗΛΟΣ (με 

τάση αύξησης) 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ 

ΥΨΗΛΟΣ (με 
τάση μείωσης) 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 
ΥΨΗΛΟΣ (με 

τάση αύξησης) 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΜΕΣΑΙΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ 

ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ 

Πίνακας 25: Βαθμοί Ευαισθησίας και Ευπάθειας στις σχέσεις 
αλληλεξάρτησης Ρωσίας με ΕΕ και με Χώρες Ανατολικής Ευρώπης183 

 

 

                                            
182 Η χρονολογία πέρατος της 1ης περιόδου δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. 

Συμβατικά επιλέχθηκε το 2004 καθώς τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο ΝΑΤΟ 
σημαντικού αριθμού χωρών του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, γεγονός που αποδεικνύει την 
αδυναμία της Ρωσίας, που όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης αποδέχεται ότι της επιβάλλει η αδυναμία 
της. 

183 Nataliya Esakova, European Energy Security, Frankfurt: Springer VS, 2012. 
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9Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέσα από την παρούσα εργασία έγινε μια απόπειρα να προσδιοριστεί ο 

ρόλος της Ρωσίας στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας μέσα από την 

σχέση αλληλεξάρτησης που προκύπτει λόγω της συνεργασίας στον ενεργειακό 

τομέα., που ήταν και ο στόχος αυτής. 

Αρχικά παρουσιάσαμε το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας που βασίζεται 

στη θεωρία της αλληλεξάρτησης των Robert Keohane και Joseph Nye και των 

βασικών εννοιών αυτής όπως η σύνθετη αλληλεξάρτηση, ο βαθμός ευαισθησίας, ο 

βαθμός ευπάθειας αλλά και οι διαφορές μεταξύ συμμετρικής και ασύμμετρης 

αλληλεξάρτησης. 

Στη συνέχεια αναπτύξαμε την έννοια της ενεργειακής ασφάλειας αλλά και 

τον τρόπο τη σύνδεσής της με την ευρωπαϊκή ασφάλεια γενικότερα και επίσης 

αναλύσαμε τη σύνδεση της έννοιας της αλληλεξάρτησης με την ενέργεια.  

Ακολούθως παρουσιάστηκε η ενεργειακή ταυτότητα της Ρωσίας που 

περιλάμβανε γενικά στοιχεία για τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, τα δίκτυα 

μεταφοράς (αγωγούς) και την οργάνωση της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων 

και αμέσως μετά συνεχίσαμε με την παρουσίασης της ενεργειακής ταυτότητας της 

ΕΕ, επικεντρώνοντας στην εξάρτηση της Ένωσης από το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο αλλά και στις διαφορές της ενεργειακής ταυτότητας μεταξύ των κρατών – 

μελών της ΕΕ. 

Εμβαθύνοντας περισσότερο εξετάσαμε τις ενεργειακές πολιτικές, αρχικά της 

Ρωσίας και στη συνέχεια της ΕΕ, η ανάλυση των οποίων είναι απαραίτητη για την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις επιδιώξεις και τους  πολιτικούς 

στόχους της κάθε πλευράς. Μέσα από της πολιτικές των δύο πλευρών αντλούμε 

επίσης συμπεράσματα σχετικά με τα μελλοντικά τους σχέδια και τις σχεδιαζόμενες 

μελλοντικές δράσεις τους για την βελτίωση του βαθμού ευαισθησίας και ευπάθειας 

στη μεταξύ τους σχέση αλληλεξάρτησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών 

τους. 
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Τέλος στο 8ο κεφάλαιο αναλύσαμε και συγκρίναμε του βαθμούς ευαισθησίας 

και ευπάθειας στη μεταξύ των δύο πλευρών σχέση αλληλεξάρτησης και 

διατυπώσαμε τα συμπεράσματα μας σχετικά με το στόχο της εργασίας, δηλαδή το 

ρόλο της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ΕΕ, αναμφίβολα, εξαρτάται ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους 

ρωσικούς υδρογονάνθρακες για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών ενώ 

και οι μελλοντικές προβλέψεις δείχνουν ότι η εξάρτηση αυτή θα αυξηθεί στο 

μέλλον.  

Ταυτόχρονα, η Ρωσία εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την αγορά της 

Ευρώπης για την πώληση των υδρογονανθράκων της ενώ και στον τομέα των 

εισαγωγών η ΕΕ αποτελεί τον σπουδαιότερο εταίρο της Ρωσίας. 

Οι δύο αυτές πραγματικότητες φανερώνουν το μεγάλο βαθμό ευαισθησίας 

και ευπάθειας και των δύο πλευρών στη σχέση αλληλεξάρτησης τους αλλά και την 

έλλειψη εναλλακτικών των δύο δρώντων. Συνεπακόλουθα, η διατάραξη της 

ομαλότητας της ενεργειακής συνεργασίας των δύο πλευρών θα κοστίσει σημαντικά 

και στους δύο εταίρους και επομένως, με βάση την αρχή ότι τα κράτη δρουν 

ορθολογικά μέσα στο Διεθνές Σύστημα, δεν είναι πιθανόν η ΕΕ ή η Ρωσία να 

προσπαθήσουν να διαταράξουν την ομαλότητα αυτή. Το καθεστώς λοιπόν που 

δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, με βάση το «δίλημμα των κοινών 

συμφερόντων», σύμφωνα με τον Arthur Stein, θα διατηρηθεί όσο εξακολουθούν 

να υπάρχουν τα συμφέροντα που το γέννησαν184.  

Η διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών δε διαφαίνεται να 

διαταράσσεται στο μέλλον, μιας και από την πλευρά της ΕΕ δε αναμένεται 

σημαντική διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος αλλά ούτε και σύναψη 

συνεργασιών με νέους προμηθευτές ενώ από την άλλη η Ρωσία δε φαίνεται ικανή 

                                            
184 Arthur Stein, 'Coordination and collaboration: regimes in an anarchic world', International 

organization, 1982 (pp. 300,321). 



107 

 

και πρόθυμη να αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή αγορά με κάποια άλλη π.χ.στην 

Ασία.  

Παράλληλα όμως, οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να μειώσουν το βαθμό της 

ευαισθησίας τους, ενώ αξίζει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τη θεωρία των 

Keohane και Nye, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ηλίας Κουσκουβέλης185, «η 

αλληλεξάρτηση δεν σημαίνει εξάλειψη των συγκρούσεων» αφού «ακόμα και σε 

καταστάσεις αμοιβαίας κερδοφόρας συνεργασίας θα υπάρχουν συγκρούσεις ως 

προς τη διανομή κερδών». Αυτή η προσπάθεια αποκόμισης περισσότερων 

κερδών χαρακτηρίζει, όπως είναι φυσικό, και τη σχέση της αλληλεξάρτησης της 

ΕΕ και της Ρωσίας.  

Ωστόσο, η σχέση συνεργασίας των δύο δρώντων παρουσιάζει ορισμένες 

ιδιαιτερότητες όπως οι παρακάτω: 

α. Η ΕΕ δεν είναι ένας ενιαίος δρων αλλά μια sui generis ένωση, με 

αποτέλεσμα τα κράτη – μέλη να διατηρούν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που 

αφενός δεν επιτρέπει την τήρηση μιας ενιαίας πιο συμπαγούς και ισχυρής 

εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και αφετέρου τα συμφέροντα ενός κράτους –

μέλους μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά ενός άλλου186. 

β. Η Ρωσία, όπως αναφέρεται και στα επίσημα θεσμικά κείμενα της 

Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας187 και της Εξωτερικής Πολιτικής188, θεωρεί την 

                                            
185 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2003, 

(p. 450). 

186 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στάση της Γερμανίας που συμφώνησε με τη Ρωσία 
για την κατασκευή του αγωγού Nord stream που εξασφαλίζει στην ίδια ομαλή και σε χαμηλές τιμές 
ενεργειακή τροφοδοσία αλλά μεγαλώνει την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και ταυτόχρονα 
αποδυναμώνει τη θέση των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας. [James Hughes, 'EU Relations 
with Russia: Partnership or Asymmetric Interdependency?', στο European Foreign Policy in an 
Evolving International System, New York: Palgrave Macmillan, 2007, (p. 89)].  

187 Russian Federation, 'National Security Concept of the Russian Federation', στο The 
Ministry of Foreign Affairs of Russia http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/36aba64ac09f737fc32575d9002bbf31!OpenDoc
ument, Russia's National Security Strategy to 2020 http://rustrans.wikidot.com/russia-s-national-
security-strategy-to-2020,  
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περιοχή των χωρών της πρώην ΚΑΚ, ή το «εγγύς εξωτερικό» της ως προνομιακό 

χώρο της ιδίας, και δε θα διστάσει να κάνει χρήση ακόμη και ένοπλης βίας 

προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της στην περιοχή αυτή. Η στάση 

αυτή αποδείχθηκε στην πράξη από τις επεμβάσεις της Ρωσίας στη Γεωργία το 

2008 και στην Κριμαία το 2014. 

 Η στάση της Ρωσίας ως προς το «εγγύς εξωτερικό» της οφείλεται σε 

ένα βαθμό και στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν της χώρας ως η Μεγάλη 

Υπερδύναμη του Ψυχρού Πολέμου αλλά και ως η «γέφυρα που συνδέει» Ανατολή 

και Δύση, όπως υποστηρίζουν οι θεωρητικοί της ευρωπαϊκής-ασιατικής 

στρατηγικής189. Τα βαθύτερα αίτια ωστόσο βρίσκονται στην ανάγκη της Ρωσίας να 

διατηρήσει τα κράτη της πρώην ΚΑΚ υπό τη ρωσική σφαίρα επιρροής, την ίδια 

στιγμή που οι ΗΠΑ επιδιώκουν το αντίθετο. Η κατάσταση αυτή σύμφωνα με τα 

κείμενα της Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποτελεί απειλή κατά 

του ρωσικού κράτους. 

 Κατά συνέπεια, όπως προέκυψε και από την ανάλυση που 

προηγήθηκε, η ρωσική ενεργειακή πολιτική συντονίζεται και εναρμονίζεται με τη 

ρωσική εξωτερική πολιτική που διαφοροποιείται στην «παλαιά» και στη «νέα» 

Ευρώπη. Πράγματι, η ρωσική ενεργειακή πολιτική, έχει ως στόχο το οικονομικό 

κέρδος στην αγορά της «παλαιάς» Ευρώπης ενώ στην αγορά της «νέας» τα 

πολιτικά οφέλη. 

 Τέλος σε ότι αφορά την εξέταση της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ 

της Ρωσίας και της ΕΕ, προέκυψε ότι αυτή χαρακτηρίζεται ως συμμετρική, για τις 

χώρες της «παλαιάς» Ευρώπης, ενώ αντίθετα, η σχέση αλληλεξάρτησης της 

Ρωσίας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κρίνεται ως ασύμμετρη υπέρ της 

                                            
188 Russian Federation, 'Foreign Policy Concept of the Russian Federation', στο The Ministry 

of Foreign Affairs of the Russian Federation 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D  

189 Tatiana A. Shakleina, 'Η Ρωσία στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική', στο Η Ρωσία Σήμερα: 
Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Θεσσαλονίκη: Παπαζήση, 2009, (pp. 146-50). 
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Ρωσίας. Η ασυμμετρία αυτή κατά τη θεωρία των Keohane και Nye θεωρείται «ως 

πηγή ισχύος»190, που η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. 

Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε ότι πέρα από τη στενά οικονομική και 

ενεργειακή διάσταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, προκύπτουν και άλλα 

πολιτικά ζητήματα που αλληλοεπηρεάζονται από τις στενές σχέσεις συνεργασίας 

ΕΕ - Ρωσίας όπως πχ η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

προσανατολισμού της Ρωσίας ή ακόμη και η τήρηση σε απόσταση των ΗΠΑ από 

την Ευρώπη, όπως φαίνεται ότι επιθυμούν τόσο η Ρωσία όσο και κάποια λιγότερο 

φιλο-αμερικάνικα κράτη – μέλη της ΕΕ πχ η Γαλλία και η Γερμανία. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Ρωσία μέσα από τη 

νέο-φιλελεύθερη θεωρία, βάσει της σχέσης αλληλεξάρτησης και του καθεστώτος 

της ενέργειας που έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ αυτής και των χωρών της ΕΕ συμβάλει 

στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και δεν φαίνεται πρόθυμη να τη διαταράξει. 

Ταυτόχρονα όμως στην «νέα» Ευρώπη, στα κράτη της παλαιάς ΚΑΚ, η Ρωσία 

εφαρμόζει μια διαφορετική πολιτική, βασιζόμενη σε μια ασύμμετρη 

αλληλεξάρτηση, με σκοπό την διασφάλιση της εθνικής της ασφάλειας, κατά την 

ίδια ή την αναβίωση της ως Μεγάλη Δύναμη και την επέκταση της ζώνης επιρροής 

της κατά τις ΗΠΑ και την ΕΕ.  

Κλείνοντας την εργασία αυτή κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούμε στoν 

πολύ σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν πια μεταξύ των κρατών οι οικονομικές 

τους σχέσεις ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Στο σημερινό 

Διεθνές Σύστημα η παραδοχή της θεωρίας του Ρεαλισμού που αφορά στην 

αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των κρατών λόγω του φόβου και της αβεβαιότητας 

αλλά και λόγω της συνεχούς επιδίωξης της αύξησης της ισχύος191 φαίνεται να 

υποχωρεί, χωρίς ωστόσο να επαληθεύεται και η ουτοπική άποψη του 

                                            
190 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Independence, 3rd edn, Longman, 

2001, (p. 15). 

191 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτκής των Μεγάλων Δυνάμεων, επιμ. Παναγιώτης 
Ήφαιστος και Ηλίας Κουσκουβέλης, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2009. 
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φιλελευθερισμού για πλήρη εξάλειψη των συγκρούσεων και τη διαρκή ειρήνη192. 

Αυτή είναι και η τεράστια συμβολή των Keohane και Nye, στη θεωρία των Διεθνών 

Σχέσεων αφού με τη θεωρητική κατασκευή τους πέτυχαν να συνδέσουν με μια 

έννοια, αυτή της αλληλεξάρτησης, το δίπολο σύγκρουσης – συνεργασίας που δεν 

είχε καταφέρει ούτε ο Ρεαλισμός ούτε ο Πλουραλισμός να συνδέσει. 

 

                                            
192 Francis Fukuyama, 'The End of History', National Interest, 1989. 
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