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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ασφάλεια ενός κράτους συνδέεται άμεσα με τη ροή των ενεργειακών πόρων που 
διαχειρίζεται είτε αυτό αφορά τις ανάγκες του σε ενέργεια ή τις ποσότητες ενεργειακών 
πόρων που κατέχει. Η διασφάλιση επαρκούς ροής ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 
που παρέχει ελευθερία σε ένα κράτος. Η εσωτερική ενδυνάμωση του κράτους μέσω της 
εξασφάλισης ενεργειακών πηγών αποτελεί κρατικό συμφέρον και δύναται να αποτελέσει 
μία από τις στρατηγικές επιλογές στην προσπάθεια του να επιβιώσει εντός του διεθνούς 
συστήματος.  
 
Οι ΗΠΑ έχουν αλλάξει δραματικά την εικόνα του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη τα 
τελευταία χρόνια με την ευρύτατη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εξόρυξης φυσικού αερίου 
και πετρελαίου με την μέθοδο της «Υδραυλικής Ρωγμάτωσης» γνωστής και ως fracking, 
γεγονός που οδηγεί τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας στην τελευταία ετήσια αναφορά του, 
“World Energy Outlook” για το 2012, να διατυπώσει την πρόβλεψη ότι έως το τέλος της 
επόμενης δεκαετίας οι ΗΠΑ θα είναι πλέον ο μεγαλύτερος παγκοσμίως παραγωγός 
πετρελαίου ξεπερνώντας ακόμα και τη Σαουδική Αραβία εξασφαλίζοντας παράλληλα 
ενεργειακή αυτονομία σε φυσικό αέριο έως το 2030.1 Με βάση αυτή την εκτίμηση, οι ΗΠΑ  
αποκτούν εκ νέου τον πλήρη έλεγχο των ενεργειακών τους ροών για πρώτη φορά μετά το 
τέλος του ψυχρού πολέμου. Η παραγωγή σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου αποτελεί 
για τις ΗΠΑ δυναμικό παράγοντα ισχύος, και η προοπτική της ενεργειακής αυτονομίας στην 
επόμενη δεκαετία αυξάνει τα επίπεδα ισχύος που διαχειρίζονται, ισχυροποιώντας τη θέση 
τους στο διεθνές σύστημα και δημιουργώντας αναπόφευκτα διλήμματα ασφάλειας στους 
υπόλοιπους δρώντες σε αυτό.   
 
Μεταπολεμικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του ψυχροπολεμικού διπολικού συστήματος, οι 
ΗΠΑ είχαν εξασφαλίσει τις ενεργειακές ροές που διαχειρίζονταν μέσω της στρατηγικής 
εξωτερικής ενδυνάμωσης καθώς ως μητρόπολη ενός εκ των δύο συνασπισμών που 
κυριαρχούσαν στον πλανήτη μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ενέργεια μέσω 
της συμμαχίας κρατών της οποίας ηγούντο.  Μετά το τέλος όμως του ψυχρού πολέμου και 
κατά την μετεξέλιξη του διεθνούς συστήματος σε εν δυνάμει ηγεμονικό, ή κατ’ άλλους σε 
εν μέρει πολυπολικό, οι ΗΠΑ παρά το ότι εξακολούθησαν να αποτελούν μια στρατιωτική 
και οικονομική υπερδύναμη, βρέθηκαν σε συνθήκες ασύμμετρης αλληλεξάρτησης όσον 
αφορά την ενεργειακή τους ασφάλεια καθώς η ελευθερία κινήσεων τους στο διεθνές πεδίο 
συναντά κατά περίπτωση περιορισμούς ανάλογα με τις ενεργειακές ροές που οι άλλοι 
δρώντες διαχειρίζονται και τις επιπτώσεις που αυτές μπορούν να έχουν στην ενεργειακή 
ασφάλεια των ΗΠΑ. Τα κόστη που προκύπτουν σε όρους ελευθερίας κινήσεων είναι όπως 
γνωρίζουμε βασικό στοιχείο για την ύπαρξη ασύμμετρης αλληλεξάρτησης μεταξύ διεθνών 
δρώντων.2  
 
Επί του παρόντος όλοι ουσιαστικά οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι σε μεγάλο 
βαθμό εξαρτημένοι ενεργειακά από την Ρωσία και παρουσιάζουν αυξημένη ενεργειακή 
τρωτότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Πλέον με 
την ραγδαία αύξηση της εγχώριας παραγωγής σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου, οι 
ΗΠΑ ανακτούν τον πλήρη έλεγχο των ενεργειακών τους ροών, αυτή τη φορά μέσω της 
στρατηγικής εσωτερικής ενδυνάμωσης, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο τα κόστη που 
έφεραν οι περιορισμοί στη διεθνή τους δράση ως αποτέλεσμα της ενεργειακής τους 
εξάρτησης.  
 

                                                             
1 IEA Publications, World Energy Outlook 2012, November 2012, 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf  
2 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, (New York: Longman, 2001), 7-8 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχει αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα μερίδια σε παγκόσμιο επίπεδο 
όσον αφορά τον συνολικό όγκο εμπορικών συναλλαγών αλλά και τον συνολικό όγκο 
άμεσων ξένων επενδύσεων που διακινεί, αφήνοντας και στις δύο περιπτώσεις τις ΗΠΑ στην 
δεύτερη θέση3. Η επίτευξη όμως ενεργειακής αυτονομίας από τις ΗΠΑ παράγει συνθήκες 
που καθηλώνουν την ΕΕ στη θέση του μοναδικού διεθνή δρώντα που ενώ πρωταγωνιστεί 
σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο, εντούτοις συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλότατη 
εξάρτηση από ενεργειακές ροές που βρίσκονται εκτός των εδαφών και εκτός της ζώνης 
άμεσης επιρροής του. 
 
Καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να αμφιταλαντεύεται μεταξύ των υπερεθνικών και διακρατικών 
χαρακτηριστικών της που δημιουργούν σοβαρές δυσλειτουργίες στην αποτελεσματική 
υπόσταση της ως ενιαία δρών του διεθνούς συστήματος, η διαιώνιση της υψηλής 
ενεργειακής της εξάρτησης σε ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι μεγάλοι διεθνείς δρώντες -με 
πρώτες τις ΗΠΑ- επιτυγχάνουν την ενεργειακή τους αυτονομία, δύναται να καταστεί 
κρίσιμος παράγοντας για την συνέχιση αυτής καθ’ αυτής της ύπαρξης της.  
 
Η ανάπτυξη εντός της ΕΕ της παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου με την μέθοδο του 
fracking συναντά υψηλότατες αντιδράσεις λόγω των σοβαρότατων αρνητικών επιδράσεων 
που αυτή η μη-συμβατική μέθοδος εξόρυξης έχει για το περιβάλλον και καθώς η 
περιβαλλοντική ασφάλεια βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ, η λύση αυτή δεν 
δείχνει να αποτελεί επιλογή για το ενεργειακό μέλλον της Ένωσης. Ως μοναδική βιώσιμη 
επιλογή για την ΕΕ δείχνει να αναδεικνύεται η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας.  

 
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι διττός καθώς επιδιώκει αφενός να μελετήσει τις 
επιπτώσεις που δημιουργεί στο διεθνές σύστημα και τη θέση της ΕΕ σε αυτό η επίτευξη 
ενεργειακής επάρκειας των ΗΠΑ στα επόμενα χρόνια μέσω του σχιστολιθικού αερίου, και 
αφετέρου να διερευνήσει τις δυνατότητες της ΕΕ να ξεπεράσει τα διλήμματα ασφάλειας 
που δημιουργούνται από αυτή την εξέλιξη μέσω της δυναμικής αναπροσαρμογής του 
ενεργειακού μίγματος που παράγεται στην ΕΕ με δραστική και μαζική στροφή στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως κυρίαρχο πυλώνα για την επίτευξη της ενεργειακής της 
αυτονομίας.  
 
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, στην ενδιάμεση ετήσια αναφορά του “Medium-Term 
Renewable Energy Market Report” για το 2013 αναφέρει ότι η παγκόσμια παραγωγή 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές θα έχει ξεπεράσει αυτή του φυσικού αερίου έως το 
2016, διαλύοντας με αυτόν τον τρόπο τους μύθους για τις περιορισμένη δυνατότητα των 
ΑΠΕ να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα. Σύμφωνα με την 
ίδια αναφορά, οι ΑΠΕ είναι αυτή τη στιγμή ο γρηγορότερα αναπτυσσόμενος κλάδος 
ενέργειας στον πλανήτη η παραγωγή του οποίου αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 
40% στα επόμενα 5 χρόνια, φτάνοντας να αποτελεί το 25% της συνολικά παραγόμενης 
ενέργειας στον πλανήτη από λιγότερο του 20% που είναι τώρα4. Οι ΑΠΕ δείχνουν λοιπόν να 
έχουν τη δυναμική που θα μπορούσε να παράγει τις ενεργειακές ροές που απαιτούνται για 
να μπορέσει η ΕΕ να εξισορροπήσει τις ΗΠΑ σε επίπεδο ενεργειακής αυτονομίας και των 
διλημμάτων ασφάλειας που προκύπτουν από αυτή.  

 
Στη μελέτη που ακολουθεί στοιχειοθετείται αρχικά ο ρόλος της ενέργειας ως θεμελιώδης 
παράγοντας ισχύος, κρίσιμος για την εθνική ασφάλεια ενός κράτους. Καθώς οι ενεργειακές 

                                                             
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/  
4 IEA, Renewables to surpass gas by 2016 in the global power mix, 26 June 2013, 
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2013/june/name,39156,en.html 
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ροές τροφοδοτούν όλα τα μέρη της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας ενός 
κρατικού δρώντα, προσδιορίζουν τελικά την αποτελεσματικότητα όλων των παραγόντων 
σκληρής και ήπιας ισχύος που αυτός διαχειρίζεται. Παράλληλα, διερευνάται ο ισχυρισμός 
ότι η ενεργειακή αυτονομία παράγει συνθήκες ελευθερίας κινήσεων στο διεθνές σύστημα, 
ενισχύοντας τα συνολικά επίπεδα ισχύος που μία διεθνής οντότητα διαχειρίζεται. Οι 
μεταβολές που προκαλούν οι ενεργειακές ροές στα επίπεδα ισχύος δύνανται με τη σειρά 
τους να προκαλέσουν διλήμματα ασφάλειας σε άλλους δρώντες του διεθνούς συστήματος. 
Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, εξετάζουμε τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των 
ενεργειακών ροών που μπορούν να προκαλέσουν δίλημμα ασφάλειας.  
 
Για να γίνει αυτό, εισάγεται ως εργαλείο ανάλυσης μία νέα κατηγοριοποίηση των διεθνών 
δρώντων ανάλογα με τη δυναμική που παρουσιάζει η σχέση τους με τις ενεργειακές ροές 
που κατέχουν και εξετάζονται οι επιπτώσεις που δημιουργούνται στους διεθνείς 
συσχετισμούς ισχύος από τις μετακινήσεις των διεθνών δρώντων εντός του συγκεκριμένου 
αναλυτικού εργαλείου. Εισάγεται η έννοια του κράτους «εν δυνάμει» καθαρού παραγωγού, 
διανομέα και καταναλωτή ενέργειας και εξετάζονται τα στοιχεία αυτής της 
κατηγοριοποίησης που δημιουργούν ισχυρές, απότομες και απρόβλεπτες αλλαγές στους 
συσχετισμούς ισχύος εντός του διεθνούς συστήματος. Παράλληλα μελετάται η σύνδεση 
που υπάρχει μεταξύ της δομής του διεθνούς συστήματος και των ενεργειακών ροών που 
διαχειρίζονται οι δρώντες σε αυτό. Εξετάζεται  ο ρόλος και η ένταση με την οποία οι 
ενεργειακές ροές ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τη σταθερότητα ενός ηγεμονικού, 
διπολικού και πολυπολικού διεθνούς συστήματος.   
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία που οδηγούν τις ΗΠΑ προς την ενεργειακή 
αυτονομία μέσα στην επόμενη δεκαετία, και εντοπίζονται τα στοιχεία που προσδίδουν στη 
χώρα μοναδικό πλεονέκτημα στην εκμετάλλευση της μεθόδου fracking σε σχέση με άλλους 
δρώντες του διεθνούς συστήματος. Παράλληλα, εξετάζονται οι αλλαγές στις ισορροπίες 
ισχύος που προκύπτουν τόσο σε κεντρικό επίπεδο, στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία την 
Κίνα και την ΕΕ, αλλά και σε περιφερειακό με τις σχέσεις μεταξύ Ινδίας-Πακιστάν, τη 
Βενεζουέλα, το Ιράν και συνολικά το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής.   
 
Στην πορεία της ανάλυσης μας, εξετάζονται τα διλήμματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η 
ΕΕ λόγω της ενεργειακής της εξάρτησης και αναλύονται οι επιμέρους ιδιαιτερότητες που 
προκύπτουν από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία αλλά και την τρωτότητα στις 
πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα αναλύονται τα στοιχεία που 
δημιουργούν συνθήκες ασύμμετρης αλληλεξάρτησης με τη Ρωσία και οι δυσκολίες που 
παρουσιάζονται από στις κινήσεις απεμπλοκής από αυτή. Σε αυτό τον τομέα, ιδιαίτερο 
βάρος της ανάλυσης δίδεται στην επιλογή που παρουσιάζεται στην ΕΕ να αντικαταστήσει 
τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων της Ρωσίας με εισαγωγές σχιστολιθικού αερίου και 
πετρελαίου από τις ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενη με αυτό τον τρόπο τη νέα θέση της δεύτερης ως 
εν δυνάμει καθαρό παραγωγό ενεργειακών πόρων. Εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής και ο βαθμός στον οποίο αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τα διλήμματα ασφαλείας της ΕΕ. 
 
Στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης, εξετάζεται η πρόταση για αντικατάσταση του συνόλου 
των εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ με παραγωγή μέσω Ανανεώσιμων Πηγών που βρίσκονται 
εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της Ένωσης. Μελετώνται τα βασικά στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την παρούσα κατάσταση στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ και εντοπίζονται τα 
σημεία στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ώστε να οριοθετηθούν τα περιθώρια της 
ΕΕ να πετύχει ενεργειακή αυτονομία. Παράλληλα παρουσιάζονται οι συνολικότερες 
εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ και προσδιορίζεται το πλαίσιο κάτω από το οποίο η 
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παραγωγή μέσω ΑΠΕ μπορεί να φτάσει στα επίπεδα που απαιτούν οι μελλοντικές 
ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ. Αναγκαία θεωρείται επίσης η ανάδειξη των κομβικών σημείων 
στο ενεργειακό μίγμα της Ευρώπης στα οποία πρέπει να γίνουν δραστικές τομές που θα 
επιτρέψουν στις ΑΠΕ να αναδειχθούν ως αξιόπιστη λύση στην ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ. 
Εξετάζονται οι προσαρμογές που οφείλουν να γίνουν σε οικονομικό και κοινωνικό πεδίο 
προκειμένου να επιτευχθεί συνεχής & αδιάλειπτη παραγωγή ενέργειας αποκλειστικά από 
ΑΠΕ, οι αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ζωής των ευρωπαίων πολιτών από την 
αποκλειστική χρήση ηλεκτρισμού για ψύξη και θέρμανση κατοικιών και επιχειρήσεων 
καθώς και από την πλήρη ηλεκτροκίνηση των ιδιωτικών και δημόσιων μεταφορών.  
 
Τέλος εντοπίζονται οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία εκτεταμένων 
μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής και συστημάτων αποθήκευσης της πλεονάζουσας 
παραγωγής ενέργειας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια προσέγγιση του κόστους 
που αντιπροσωπεύει η πρόταση για μαζική χρήση των ΑΠΕ στα κράτη-μέλη και την ΕΕ ως 
σύνολο, και τον βαθμό στον οποίο κάτι τέτοιο βρίσκεται εντός των ρεαλιστικών 
δυνατοτήτων των ευρωπαίων πολιτών στην προσπάθεια τους για ενεργειακή απεξάρτηση 
από ροές ενεργειακών πόρων που πηγάζουν εκτός της επικράτειας των κρατών-μελών της.      
 
Η παρούσα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ΑΠΕ έχουν τη δυναμική που θα 
μπορούσε να παράξει τις ενεργειακές ροές που απαιτούνται για να μπορέσει η ΕΕ να 
εξισορροπήσει τις ΗΠΑ σε επίπεδο ενεργειακής αυτονομίας και των διλημμάτων ασφάλειας 
που προκύπτουν από αυτή. Οι στρατηγικές που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό το 
αποτέλεσμα, η παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων, καθώς και η στοιχειοθέτηση με όρους 
διεθνών σχέσεων της αναγκαιότητας εφαρμογής τους για την πετυχημένη ανάπτυξη της 
ενεργειακής ασφάλειας ως μέρος ενός συλλογικού, υπερεθνικού, ευρωπαϊκού 
συμφέροντος που στηρίζει και ενισχύει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές 
σύστημα, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης που ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Σχιστολιθικό Αέριο στις ΗΠΑ vs. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ΕΕ 
 

9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ενέργεια ως κρίσιμος παράγοντας της εθνικής ασφάλειας ενός κράτους. 
 
Όπως παρουσιάστηκε στην εισαγωγή, η παρούσα μελέτη στο πρώτο μέρος της επιδιώκει να 
διερευνήσει το αν η διαφαινόμενη στα επόμενα χρόνια επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας 
των ΗΠΑ δημιουργεί διλήμματα ασφάλειας στους υπόλοιπους δρώντες του διεθνούς 
συστήματος. 
 
Από την παραπάνω διατύπωση προκύπτει ένα διαφορετικό ζήτημα, η επίλυση του οποίου 
δείχνει να είναι θεμελιώδους σημασίας πριν προχωρήσει περαιτέρω η ανάλυση μας: 
Μπορεί η ενέργεια να αποτελέσει παράγοντα αρκετά σημαντικό ώστε να εγείρει δίλημμα 
ασφάλειας μεταξύ των δρώντων του διεθνούς συστήματος; 
 
Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα θα διερευνηθεί το ειδικό βάρος που έχει η κατοχή 
επαρκούς ροής ενέργειας στις δομές και τους μηχανισμούς λειτουργίας του κράτους, ώστε 
να διαπιστωθεί αν θα μπορούσε να προσδιοριστεί επαρκώς ως συντελεστής παραγωγής 
ισχύος κρίσιμος για την ανεξαρτησία του.  
 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργείται δίλημμα 
ασφάλειας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δρώντων στο διεθνές σύστημα και θα ελεγχθούν τα 
χαρακτηριστικά των ενεργειακών πόρων που μπορούν να παράγουν συνθήκες διλήμματος 
ασφάλειας.  
 
Τέλος, μελετώνται τα χαρακτηριστικά της ενέργειας στο περιβάλλον ενός διπολικού και 
ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος, ώστε να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις κάτω 
από τις οποίες η ροή ενεργειακών πόρων δύναται να ενισχύσει ή αποδυναμώσει τη 
σταθερότητα του κάθε συστήματος.   
 

1.1. Παραγωγή εθνικής ισχύος και ενεργειακές ροές 
Όπως είναι γνωστό από τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων, οι ενεργειακοί πόροι 
συγκαταλέγονται στην ευρύτερη κατηγορία των πλουτοπαραγωγικών πηγών ενός κράτους 
οι οποίες με τη σειρά τους ανήκουν σε μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες συντελεστών 
ισχύος στους «Υλικούς» συντελεστές, με τους άλλους δύο να είναι οι «Αντικειμενικοί» και 
οι «Λειτουργικοί».5  
 
Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο, η εθνική ανεξαρτησία ως ύψιστο κρατικό συμφέρον, 
πηγάζει από την φυσική ορμή των ανθρώπων και των κοινωνιών που αυτοί δημιουργούν, 
να θέλουν να είναι ελεύθεροι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «η εθνική ανεξαρτησία 
είναι η ενσάρκωση της αξίωσης για ελευθερία, κάθε κυρίαρχης κοινωνίας του διεθνούς 
χώρου»6.  Έτσι λοιπόν, κάθε παράγοντας που παρέχει στο κράτος τη δυνατότητα να είναι 
ελεύθερο και να ικανοποιεί την φυσική ορμή των πολιτών του για να είναι ελεύθεροι 
αποτελεί κρίσιμο μέρος του κρατικού συμφέροντος. Οφείλουμε λοιπόν να εξετάσουμε 
τελικά το αν η διασφάλιση επαρκούς ροής ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που 
παρέχει ελευθερία σε ένα κράτος.  

1.1.1. Οι πηγές ενέργειας ως παράγοντας ισχύος εσωτερικής ενδυνάμωσης  
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρωτογενές κόστος για την απόκτηση ενέργειας κυμαίνεται 
μεταξύ 8% και 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ χωρίς να υπολογίζεται σε αυτό το επιπλέον κόστος 
που δημιουργείται από την περαιτέρω επεξεργασία και διανομή αυτών των ποσοτήτων 
ενέργειας. Στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί, φαίνεται το κόστος μόνο για πετρέλαιο ως 
                                                             
5 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 2004), 147-166 
6 Παναγιώτης Ήφαιστος, Ο πόλεμος και τα αίτια του, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 2000), 133. 
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ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ, το οποίο για τα τελευταία 10 χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 3,5% 
και 6,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.7 
 

 
Διάγραμμα 1: Αναλογία Κατανάλωσης Πετρελαίου ως προς το παγκόσμιο ΑΕΠ 
Πηγή: www.emergingmarkets.org  
 
Από την κατανομή αυτή δεν ξεφεύγουν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, καθώς όπως 
αποδεικνύεται, τα ίδια και ακόμα ψηλότερα ποσοστά κόστους για την απόκτηση της 
ενέργειας που χρειάζεται το κράτος για την εκτέλεση των λειτουργιών του ισχύουν και για 
τις ΗΠΑ οι οποίες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2 που ακολουθεί, πληρώνουν 
πρωτογενώς για την ενέργεια τους τα τελευταία χρόνια κοντά στο 10% επί του ετησίου 
ΑΕΠ.8 
 

.  
Διάγραμμα 2: ΗΠΑ - Ετήσια κόστη για ενέργεια ως ποσοστό επί του ΑΕΠ 
Πηγή: U.S. Energy Information Administration 
 
Το ειδικό βάρος της ενέργειας στην λειτουργία του κράτους φαίνεται και από την κατανομή 
των εξόδων στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ για την δεκαετία 2002-2011, στον 
Πίνακα 1, όπου το κόστος για ενέργεια βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 8,4% του μέσου 
συνολικού εισοδήματος, αρκετά ψηλότερα από το κόστος για διατροφή, υγεία, ένδυση, 
επικοινωνίες και εκπαίδευση.9 
 
                                                             
7 Sid Verma, Emerging markets can ride oil price storm, Emerging Markets 27/02/2012 
http://www.emergingmarkets.org/Article/2985680 
8 U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Report, September 27 2012, 
http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual 
9 OECD iLibrary, National CPI weights, accessed December 13 2012, http://stats.oecd.org 
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Πίνακας 1: Κατανομή εξόδων στον Δείκτη Τιμών καταναλωτή: ΗΠΑ 2002-2011  
Πηγή: Βιβλιοθήκη στατιστικών στοιχείων ΟΟΣΑ  
  
Τα υψηλά επίπεδα που καταλαμβάνει το κόστος για ενέργεια στο αμερικανικό κράτος είναι 
μία πρώτη σαφέστατη ένδειξη του κομβικού ρόλου που παίζει η κατοχή ενεργειακών 
πηγών και η εξασφάλιση ανεμπόδιστης και χαμηλού κόστους ροής ενέργειας στην κρατική 
οικονομία.  Στον τρόπο με τον οποίο η ισχύς την οποία διαχειρίζεται ένα κράτος σχετίζεται 
με τα δεδομένα της οικονομίας του, αναφέρεται -μεταξύ άλλων- και ο Robert Gilpin ο 
οποίος αναφέρει ότι «ένας ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης του 2% ή 3%, 
διατηρημένος για επαρκές χρονικό διάστημα, θα έχει αποφασιστικό αντίκτυπο στην ισχύ 
και τα συμφέροντα μιας κοινωνίας».10  
 
Ο δεσμός μεταξύ των ενεργειακών πόρων που μια κοινωνία διαχειρίζεται και της 
οικονομικής ανάπτυξης που αυτή μπορεί να επιτύχει μέσω αυτών, εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει στη μετατροπή μη επεξεργασμένων ενεργειακών 
πόρων σε έτοιμα προς κατανάλωση ενεργειακά προϊόντα και -τα τελευταία 130 χρόνια- σε 
ηλεκτρισμό. Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας αυτής της διαδικασίας μετατροπής των 
ενεργειακών πόρων, έχει προσδιορίσει και τον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης στους 
τελευταίους δύο αιώνες εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών.11 Η συσχέτιση μεταξύ της 
εκμετάλλευσης των ενεργειακών πηγών και της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών είναι 
στενότατη. Στο διάγραμμα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο ρυθμός ανάπτυξης του 
παγκόσμιου ΑΕΠ σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας κατανάλωσης 
πετρελαίου αλλά και ενέργειας συνολικά.12 
 

 
Διάγραμμα 3: Παγκόσμιο ΑΕΠ, Κατανάλωση Πετρελαίου & Συνολική κατανάλωση ενέργειας. 
Πηγή: USDA data, Angus Maddison, και BP’s 2012 Statistical Review of World Energy data. 

                                                             
10  Robert Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 2004), 127 
11 Robert U. Ayres and Benjamin Warr, The Economic Growth Engine (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009) 62 
12 Gail Tverberg, An Economic Theory of Limited Oil Supply, Our Finite World, October 25 2012, 
http://ourfiniteworld.com/2012/10/25/an-economic-theory-of-limited-oil-supply/ 

Country

Measure
Frequency

Time
Weights
All items 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Various 402 395 382 377 374 366 379 379 377 374
Housing 307 307 315 313 319 316 323 314 310 307 Μ.Ο. 10ετίας
Energy 67 71 80 91 87 98 76 86 91 94 8,40%
Food 74 76 73 72 70 71 72 68 69 71
Health 56 57 57 57 58 59 57 58 59 59
Clothing and Footwear 43 42 40 38 37 36 37 37 36 36
Communication 27 26 27 26 27 26 29 31 30 29
Education 25 26 26 27 27 28 28 27 28 28
Πηγή: Βιβλιοθήκη στατιστικών στοίχειων του ΟΟΣΑ - http://stats.oecd.org

2007 200
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200
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2010 20112002 2003 2004 2005 2006

United States
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Η συσχέτιση μεταξύ της αύξησης κατανάλωσης ενέργειας και της αύξησης στην ανάπτυξη 
του ΑΕΠ φαίνεται και στα αντίστοιχα διαγράμματα μεμονωμένων περιπτώσεων όπως των 
ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας ακόμα και των χωρών της πρώην σοβιετικής ένωσης στα 
διαγράμματα 4-7 που ακολουθούν. 13 
 

    
Διάγραμμα 4: Ενέργεια και ΑΕΠ στις ΗΠΑ   Διάγραμμα 5: Ενέργεια και ΑΕΠ στην Κίνα 
 

  
Διάγραμμα 6: Ενέργεια και ΑΕΠ στην Ιαπωνία       Διάγραμμα 7: Ενέργεια και ΑΕΠ στην πρώην ΕΣΣΔ 
Πηγή: USDA data, Angus Maddison, και BP’s 2012 Statistical Review of World Energy data. 
 
Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι τα επίπεδα 
κατανάλωσης ενέργειας που διαχειρίζεται ένα κράτος, έχουν άμεση θετική συνάρτηση με 
τους ρυθμούς ανάπτυξης που αυτό μπορεί να πετύχει. Αυτό είναι και το δεύτερο στοιχείο 
που αναδεικνύει την σπουδαιότητα που έχει για ένα κράτος η κατοχή ενεργειακών πηγών 
και η εξασφάλιση ανεμπόδιστης και αυξανόμενης ροής ενέργειας στην κρατική οικονομία. 
 
Πέραν των παραπάνω όμως, οι ενεργειακές ροές σε μια χώρα, προσδιορίζουν και την 
ανάπτυξη όλων των επιμέρους λειτουργιών ενός κράτους, καθώς διαχέονται στους 
διάφορους τομείς δραστηριότητας στο εσωτερικό του (Πίνακας 2).  
 
Έτσι η χρησιμοποιούμενη ενέργεια, τροφοδοτεί σχεδόν ισόποσα την βιομηχανική 
παραγωγή, τις μεταφορές και την οικιακή κατανάλωση, τομείς που αποτελούν αυτόνομους 
παράγοντες ισχύος ενός κράτους οικονομικής αλλά και στρατηγικής σημασίας.14  
 
Εύκολα συμπεραίνει κανείς πως οι αυξομειώσεις στις ενεργειακές ροές στο εσωτερικό του 
κράτους, δημιουργούν αντίστοιχα ενίσχυση ή αποδυνάμωση σε κάθε ένα από τους 
παραπάνω τομείς και τη χρησιμότητα που αυτοί έχουν ως παράγοντες ισχύος ενός κράτους. 

                                                             
13 Gail Tverberg, Decoupling GDP Growth and Energy Growth - Is it possible?, Oil Price, 17/11/2011, 
http://oilprice.com/Energy/Energy-General 
14 International Energy Agency, Energy Balance for World , 2010, http://www.iea.org/stats/balancetable.asp 
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World energy use per sector 

 % 

Industry 27.8  

Transport 27.3  

Residential and service 36.0 

Non-energy use 8.9 

Total 100 
Source: IEA 2010 

Πίνακας 2: Παγκόσμια Κατανομή ενεργειακών πόρων  
Πηγή: International Energy Agency 
 
Γυρνώντας λοιπόν στο βασικό ερώτημα που διατυπώσαμε στην αρχή του παρόντος 
κεφαλαίου βλέπουμε ότι η απόκτηση ενεργειακών ροών έχει άμεσο αντίκτυπο στα 
συνολικά έξοδα του κράτους και στους πόρους που αυτό θα πρέπει να δεσμεύσει για να τις 
αποκτήσει. Παράλληλα, η χρήση των ενεργειακών αυτών ροών σχετίζεται άμεσα με την 
ισχυροποίηση του κράτους μέσω της οικονομικής ανάπτυξης που αυτές δημιουργούν και 
τέλος, η κατανομή των ενεργειακών ροών εντός των δομών του κράτους συνδέεται με τον 
βαθμό αποτελεσματικότητας μιας σειράς από συντελεστές ισχύος που το κράτος έχει στη 
διάθεση του.   
 
Από τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε με σχετική ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι 
επιβεβαιώνεται η αρχικής μας παραδοχή πως η διασφάλιση επαρκούς ροής ενέργειας 
όντως αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που παρέχει ελευθερία σε ένα κράτος. Αυτό σημαίνει 
ότι η εσωτερική ενδυνάμωση του κράτους μέσω της εξασφάλισης ενεργειακών πηγών 
αποτελεί κρατικό συμφέρον και μπορεί να αποτελέσει μία από τις στρατηγικές επιλογές του 
κράτους στην προσπάθεια του να επιβιώσει εντός του διεθνούς συστήματος. 

1.2. Δημιουργία διλήμματος ασφάλειας  και ενεργειακές ροές 
Στην ανάλυση που ακολουθεί, θα παρουσιαστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
δημιουργείται δίλημμα ασφάλειας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δρώντων στο διεθνές 
σύστημα και θα ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά των ενεργειακών πόρων που μπορούν να 
γεννήσουν συνθήκες διλήμματος ασφάλειας.      
 
Σύμφωνα με τον John Mearsheimer, οι δρώντες του διεθνούς συστήματος προσέχουν 
ιδιαίτερα το πώς η ισχύς κατανέμεται μεταξύ τους και καταβάλλουν προσπάθειες να 
μεγιστοποιήσουν το μερίδιο τους επί της παγκόσμιας ισχύος με σκοπό να μεγιστοποιήσουν 
την ασφάλεια τους.15  
 
Όπως πολύ εύστοχα ανέλυσε ο John H. Herz ήδη από το 1951, όταν ένα κράτος αυξάνει τα 
συνολικά επίπεδα ισχύος που διαχειρίζεται, δημιουργεί δίλημμα ασφάλειας στους 
υπόλοιπους δρώντες του διεθνούς συστήματος οι οποίοι εξαναγκάζονται να επιδιώξουν με 
τη σειρά τους την αύξηση των δικών τους επιπέδων ισχύος, οδηγώντας σε ένα 
αναπόφευκτο ανταγωνισμό ισχύος.16  
 

                                                             
15 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Ποιότητα, 2006) 86 
16 John H. Herz, Political Realism and Political Idealism(Chicago: University of Chicago Press, 1951) 157 
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Ως βασικές αιτίες αυτής της συμπεριφοράς των κρατών για εξισορρόπηση της ισχύος, ο 
Κουσκουβέλης προσδιορίζει κατ’ αρχήν την αδυναμία υπολογισμού της ισχύος που είναι 
απαραίτητη για να επιτευχτεί η επιδιωκόμενη ασφάλεια αλλά και την ανασφάλεια που 
δημιουργείται στα κράτη σε σχέση με την μελλοντική κατανομή ισχύος, η δυναμική της 
οποίας είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη τονίζοντας παράλληλα ότι αυτή την 
ανασφάλεια ενδυναμώνει η ανικανότητα των κρατών να προσδιορίσουν με σαφήνεια τις 
δυνατότητες των αντιπάλων τους λόγω της ανεπαρκούς ροής πληροφόρησης που επιτρέπει 
το κάθε κράτος να διαρρέει προς αυτούς.17  
  
Από τα παραπάνω προκύπτει το ότι καθοριστικές συνθήκες για την δημιουργία διλήμματος 
ασφάλειας αποτελούν:   
 
 Η εμφάνιση μίας σημαντικής μεταβολής στα επίπεδα ισχύος που διαπραγματεύεται 

ένας δρώντας του διεθνούς συστήματος. 
 

 Η δυσκολία να διατυπωθεί ασφαλής πρόβλεψη για την εξέλιξη των μελλοντικών 
επιπέδων ισχύος που διαχειρίζεται ένας δρώντας του διεθνούς συστήματος. 

 
 Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης ως προς τις πραγματικές δυνατότητες 

παραγωγής ισχύος των υπόλοιπων δρώντων μέσα στο διεθνές σύστημα.  
 
Σύμφωνα με τον Kenneth Waltz, καθώς εντός του διεθνούς συστήματος τα κράτη 
λειτουργούν κάτω από το καθεστώς της αυτοβοήθειας, είναι υποχρεωμένα να 
χρησιμοποιούν συνδυασμένα τους συντελεστές παραγωγής ισχύος τους προκειμένου να 
μεγιστοποιήσουν την εξυπηρέτηση των εθνικών τους συμφερόντων και να διασφαλίσουν 
την επιβίωση τους στο διεθνές σύστημα. Σε αυτή την προσπάθεια, οι συντελεστές ισχύος 
(στρατιωτικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί κλπ) δεν μπορούν να κατατμηθούν αλλά θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως ένα σύνολο που οδηγεί στην παραγωγή της ισχύος μιας 
εθνοκρατικής οντότητας.18     
 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η ενέργεια και η ροή ενεργειακών πόρων που ένα κράτος 
διαχειρίζεται, αποτελούν κρίσιμο συντελεστή παραγωγής κρατικής ισχύος και συνεπώς οι 
μεταβολές στα επίπεδα της οφείλουν να προσμετρούνται ως παράγοντας ικανός να 
μεταβάλλει τα συνολικά επίπεδα ισχύος ενός κράτους δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 
συνθήκες δημιουργίας διλήμματος ασφάλειας για τους υπόλοιπους δρώντες στο διεθνές 
σύστημα.   
 
Παρακάτω θα εξετάσουμε το αν τα χαρακτηριστικά της ροής ενεργειακών πόρων πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημιουργίας διλήμματος ασφάλειας όπως αυτό προσδιορίστηκε 
νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο.  
 
Πριν  προχωρήσουμε στην εξέταση αυτών των προϋποθέσεων, κρίνεται σκόπιμο να 
ελέγξουμε αν το είδος των ενεργειακών ροών που διαχειρίζονται,  διαφοροποιεί τα κράτη 
ως προς τα συμφέροντα, τις επιδιώξεις και τις μεθόδους που ακολουθούν.  
 
Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε τα κράτη ως προς την θέση που έχουν 
έναντι των ενεργειακών ροών, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις παρακάτω έξι βασικές 
κατηγορίες: 
 

                                                             
17 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις (Αθήνα: Ποιότητα, 2004) 339 
18 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Boston: McGraw-Hill, 1979) 130 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  
Κράτη που κατέχουν ανεκμετάλλευτες ενεργειακές πηγές 
αξιοποιήσιμες σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και 
ικανές να τα μετατρέψουν σε Καθαρούς Παραγωγούς 
 

ΚΑΘΑΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  
Κράτη των οποίων το ενεργειακό δυναμικό ξεπερνά κατά 
πολύ τις ενεργειακές τους ανάγκες. 
 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ  
Κράτη που γεωγραφικά, βρίσκονται εντός δυνητικών 
καναλιών διανομής ενέργειας. 
 

ΚΑΘΑΡΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ  
Κράτη από τα οποία περνάνε ήδη σημαντικά κανάλια 
διανομής ενέργειας. 
 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
Κράτη οι ενεργειακές ανάγκες των οποίων παρουσιάζουν 
έντονα αυξητική τάση μετατρέποντας τα σε Καθαρούς 
Καταναλωτές. 
 

ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
Κράτη των οποίων οι τρέχουσες ενεργειακές ανάγκες 
ξεπερνάνε κατά πολύ την δυναμικότητα των εγχώριων  
ενεργειακών πηγών τους.  
  

     Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση των κρατών ανάλογα με τη σχέση τους προς τις ενεργειακές ροές 
  
Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση γίνεται εμφανές ότι η διαφοροποίηση της θέσης των 
κρατών έναντι των ροών ενέργειας δημιουργεί και διαφορετικές εκφάνσεις της έννοιας του 
εθνικού συμφέροντος και της εθνικής ανεξαρτησίας. Καθώς οι παραπάνω διαφοροποιήσεις 
δημιουργούν αντικρουόμενα ή ανταγωνιστικά εθνικά συμφέροντα, παράγουν διλήμματα 
ασφαλείας και οδηγούν αναπόφευκτα σε ανταγωνισμούς ισχύος μεταξύ των διεθνών 
δρώντων που εμπλέκουν.  
 
Ο πίνακας 3 εισάγει την έννοια του «εν δυνάμει» παραγωγού, διανομέα και καταναλωτή 
ενεργειακών πόρων. Η χρησιμότητα του εν λόγω εργαλείου ανάλυσης έγκειται στο στοιχείο 
της αλλαγής που εμπεριέχει και περιγράφει. Ένα κράτος «εν δυνάμει παραγωγός», 
βρίσκεται σε θέση να αυξήσει δραστικά τα επίπεδα ισχύος που διαχειρίζεται σε 
μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αλλάζοντας τη δυναμική του εντός του διεθνούς 
συστήματος. Η ίδια δυναμική εκφράζεται και από την έννοια του «εν δυνάμει διανομέα», 
καθώς ο σχεδιασμός νέων οδών διακίνησης ενεργειακών πόρων, μπορεί να αναβαθμίσει 
δραματικά τη σημασία -και συνεπώς την ισχύ- ενός κράτους έναντι των γειτόνων του, των 
χωρών παραγωγής και των χωρών κατανάλωσης των εν λόγω ενεργειακών πόρων. Με το 
ίδιο σκεπτικό, η έννοια του «εν δυνάμει καταναλωτή» εμπεριέχει την δυναμική αλλαγή 
στους συσχετισμούς ισχύος που συνεπάγεται η μελλοντική εξάρτηση ενός κράτους από τη 
ροή ενεργειακών πόρων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας του.  
 
Η προσθήκη εν δυνάμει παραγωγών, διανομέων ή καταναλωτών στους ήδη υφιστάμενους 
καθαρούς παραγωγούς, διανομείς ή καταναλωτές μετακινεί φορτία ισχύος μεταξύ των 
διεθνών δρώντων που επηρεάζει, διαταράσσοντας την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος και 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για διλήμματα ασφαλείας.  
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Διάγραμμα 8: Η σχέση μεταξύ «Καθαρών» και «Εν δυνάμει» παραγωγών-διανομέων-καταναλωτών  
 

1.2.1. Χαρακτηριστικά των ενεργειακών ροών που δημιουργούν δίλημμα ασφάλειας: 
 
α. Δραστική αλλαγή στα επίπεδα ισχύος. 
Κράτη που είναι «εν δυνάμει παραγωγοί» μπορούν να οδηγηθούν σε ανταγωνισμό ισχύος 
για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών που βρίσκονται διαθέσιμες σε περιοχές τις οποίες 
θα μπορούσε να αμφισβητήσει ένα εκ των ενδιαφερομένων κρατών. Σε αυτή τη περίπτωση 
ισχύει η συνθήκη βάσει της οποίας ο ανταγωνισμός ισχύος τροφοδοτείται από την 
ανασφάλεια που δημιουργείται όσον αφορά την μελλοντική κατανομή ισχύος καθώς στις 
ενεργειακές πηγές που δεν έχουν τεθεί ακόμα προς εκμετάλλευση υπάρχει μεγάλη 
αβεβαιότητα ως προς τις ποσότητες και την δυναμικότητα των εν λόγω ενεργειακών 
πηγών.19 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Κύπρου-Τουρκίας ή ακόμα 
και Τουρκίας-Ισραήλ για την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών της Ανατολικής 
Μεσογείου.  
 
Σύμφωνα με τον Παναγιώτη ‘Ήφαιστο, τα κράτη -σε ένα περιβάλλον όπου το ενδιαφέρον 
τους δεν είναι μόνο τα δικά τους κέρδη αλλά και τα κέρδη των άλλων κρατών, ιδιαίτερα των 
κρατών που ενδεχομένως να τα ανταγωνιστούν μελλοντικά- τείνουν να επιδιώκουν 
διασφάλιση της θέσης τους στο σύστημα.20 Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να εντάξουμε τον 
ανταγωνισμό μεταξύ καθαρών και «εν δυνάμει» παραγωγών για πρόσβαση σε «καθαρούς 
καταναλωτές» με στόχο την αύξηση της ισχύος τους που προκύπτει ως αποτέλεσμα 
εξωτερικής ενδυνάμωσης μέσω της δημιουργίας συμμαχιών, της τακτικής «πρόσδεσης στο 
άρμα» του καθαρού ή «εν δυνάμει» παραγωγού ή ακόμα και τη δημιουργία σχέσεων 
καθαρής εξάρτησης από αυτόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εν εξελίξει 
ανταγωνισμός ισχύος μεταξύ των ΗΠΑ ως «Εν δυνάμει παραγωγό» και της Ρωσίας ως 
Καθαρό Παραγωγό για την πρόσβαση στην ΕΕ η οποία είναι Καθαρός Καταναλωτής. 
 
β. Μη επαρκής πληροφόρηση για το μέγεθος της μεταβολής της ισχύος. 
Η φύση των περισσότερων ενεργειακών πηγών -ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στο 
υπέδαφος- κάνει δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη της δυναμικότητας τους πριν την έναρξη 
της εκμετάλλευσης τους. Η ανεπαρκής αυτή πληροφόρηση των κρατών ως προς την 
δυνατότητα των αντιπάλων τους να αυξήσουν τα επίπεδα ισχύος τους μέσω της αύξησης 

                                                             
19 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 2004), 339-341 
20 Παναγιώτης Ήφαιστος, Ιστορία, Θεωρία & Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 1999), 106 
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των ενεργειακών ροών που διαχειρίζονται, είναι ικανή συνθήκη δημιουργίας διλήμματος 
ασφάλειας. 
 
γ. Γρήγορη αλλαγή στα επίπεδα ισχύος  
Ένα κράτος «Εν δυνάμει παραγωγός» μπορεί πολύ γρήγορα να μεταβάλει τα επίπεδα 
ισχύος που διαχειρίζεται είτε λόγω εσωτερικής ενδυνάμωσης μέσω της αυξημένης 
επιρροής που έχει η ενέργεια στους άλλους παραγωγικούς συντελεστές της οικονομίας και 
της συνολικής αύξησης της οικονομικής ισχύος του ή λόγω εξωτερικής ενδυνάμωσης, μέσω 
της αύξησης επιρροής σε χώρες καθαρούς καταναλωτές και σε χώρες καθαρούς διανομείς 
με σχηματισμούς συμμαχιών και εμπορικών ενώσεων. 
 
δ. Δυσκολία πρόβλεψης για τα μελλοντικά επίπεδα ισχύος 
Σε δίλημμα ασφαλείας και ανταγωνισμό ισχύος όμως μπορεί να οδηγηθούν και δύο κράτη 
«εν δυνάμει καταναλωτές». Σε αυτή την περίπτωση το δίλημμα ασφαλείας συνδέεται με 
την ανάγκη του κράτους να εξισορροπήσει ή επικρατήσει έναντι του αντιπάλου του στην 
περίπτωση που θα πρέπει να ανταγωνιστεί μαζί του για την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε 
καθαρούς ή και εν δυνάμει παραγωγούς, ώστε να καλύψει τις ταχέως αναπτυσσόμενες 
ενεργειακές ανάγκες του, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της ισχύος του κράτους.  Μια 
τέτοια περίπτωση αποτελεί η Κίνα με την Ινδία, οι οποίες χρειάζονται εξίσου την 
δυνατότητα για ανεμπόδιστη πρόσβαση στις πλούσιες ενεργειακές πηγές της Κεντρικής 
Ασίας.   
 
Συμπερασματικά: 
Τα τέσσερα στοιχεία των ενεργειακών ροών που αναλύθηκαν παραπάνω, πληρούν το 
βασικό χαρακτηριστικό  της θεωρίας του ανταγωνισμού της ισχύος που είναι η προσπάθεια 
των κρατών να διατηρήσουν -κατ’ ελάχιστον- την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος 
εξισορροπώντας τον αντίπαλο, έως και να επιδιώξουν την μεγιστοποίηση της υπεροχής 
ισχύος τους έναντι αυτού.21  
 
Η παρούσα διαπίστωση, τεκμηριώνει ότι οι ενεργειακές ροές συνδέονται άμεσα με την 
εθνική ασφάλεια ενός κράτους καθώς αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του ανταγωνισμού 
ισχύος που λαμβάνει χώρα εντός του διεθνούς συστήματος και της προσπάθειας των 
κρατών να επιβιώσουν σε αυτό.  Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δίλημμα 
ασφαλείας που δημιουργείται έχει διττό χαρακτήρα και συνδέεται με την ιδιαιτερότητα 
που παρουσιάζει η Ένωση καθώς αποτελεί μεν ένα σημαντικό δρώντα του διεθνούς 
συστήματος χωρίς ωστόσο να αποτελεί ένα κράτος με ενιαίο και ομοιογενές εθνικό 
συμφέρον. Η ραγδαία και εκτεταμένη ανάπτυξη του ενεργειακού δυναμικού των ΗΠΑ μέσω 
σχιστολιθικού αερίου τις κατατάσσει στην κατηγορία των «Εν δυνάμει παραγωγών» καθώς 
έως το 2020 προβλέπεται να είναι καθαρός εξαγωγέας φυσικού αερίου22και έως το 2030  
καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου.23  
 
Τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν καταρχήν δίλημμα ασφαλείας στην ΕΕ ως σύνολο, 
καθώς οδηγούν σε μείωση της σχετικής ισχύος της Ένωσης ως δρώντα του διεθνούς 
συστήματος  σε σχέση με τις ΗΠΑ καθιστώντας την δυνητικά εξαρτημένη από τις 
ενεργειακές ροές των ΗΠΑ οι οποίες όμως αποτελούν παράλληλα και τον μεγαλύτερο 
ανταγωνιστή της σε όρους παγκόσμιου εμπορίου και παγκόσμιας κατανομής και 
προσέλκυσης κεφαλαίων.  

                                                             
21  Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 2004), 341 
22 EIA Analysis & Projections, Annual Energy Outlook 2013, April 2013, 
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383%282013%29.pdf 
23 IEA Publications, World Energy Outlook 2012,  November 2012, 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf    
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Παράλληλα, παράγεται  το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ. Με 
εξαίρεση τη Δανία, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης παρουσιάζουν εξάρτηση από 
εισαγωγές ενεργειακών πόρων γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα στις αλλαγές των 
συσχετισμών ισχύος που συνδέονται με τις ενεργειακές ροές.24 Η αναβάθμιση των ΗΠΑ σε 
καθεστώς Εν Δυνάμει Καθαρού Παραγωγού, οδηγεί -με βάση τα παραπάνω δεδομένα- σε 
επιδείνωση της θέσης καθενός από αυτά στο διεθνές σύστημα και δύναται να αυξάνει τις 
μεταξύ τους τριβές καθώς ως Καθαροί Καταναλωτές ενέργειας, συνεχίζουν να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την εξασφάλιση των ενεργειακών τους ροών.  
 
Πέραν λοιπόν της οπτικής γωνίας με την οποία προσεγγίζει κανείς την ΕΕ -ως ενιαίο δρώντα 
του διεθνούς συστήματος ή ως μια εκτεταμένη διακρατική ένωση- οι εξελίξεις στην ροή και 
κατανομή των παγκόσμιων ενεργειακών πόρων μπορούν να αποτελέσουν απειλή 
ασφαλείας για την ΕΕ ως σύνολο ή για τα επιμέρους κράτη-μέλη της καθιστώντας την 
μελέτη και τη σύνδεση μεταξύ ενέργειας και ασφάλειας κρίσιμη και ουσιαστική.  
 
Στο κεφάλαιο 2 της παρούσης μελέτης θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν επιμελώς τα 
στοιχεία της ενεργειακή αναβάθμισης των ΗΠΑ σε ένα «Εν δυνάμει παραγωγό» τα οποία 
δημιουργούν διλήμματα ασφάλειας και παράγουν κινδύνους για την επιβίωση της ΕΕ στο 
διεθνές σύστημα.   
  

1.3. Δομή του διεθνούς συστήματος και ενεργειακές ροές    
Ολοκληρώνοντας το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης και την θεωρητική υποστήριξη 
της θέσης περί της αναγκαιότητας σύνδεσης της ενέργειας με την εθνική ασφάλεια, 
οφείλουμε να μελετήσουμε το βαθμό και την ένταση με την οποία οι ροές ενεργειακών 
πόρων δύνανται να ενισχύουν ή αποδυναμώνουν την σταθερότητα του διεθνούς 
συστήματος. Καθώς σύμφωνα με τον Ήφαιστο, η σταθερότητα συναρτάται με την ύπαρξη 
ισορροπίας ισχύος, ενώ η αστάθεια συναρτάται με ανακατανομές ισχύος οι οποίες 
προκαλούν ανακατανομές ρόλων, συμμαχιών και συνόρων25, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο οι ενεργειακές ροές 
δύνανται να προκαλέσουν ανακατανομές ισχύος μεταξύ των δρώντων του διεθνούς 
συστήματος. Η παρούσα κατάσταση του διεθνούς συστήματος δείχνει να είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί καθώς αυτό παρουσιάζει στοιχεία που από τη μία πλευρά διατηρούν 
αδιαμφισβήτητο τον ηγεμονικό ρόλο των ΗΠΑ26 αλλά από την άλλη αφήνουν σημαντικές 
ενδείξεις πολυπολικότητας ή σύμφωνα με τον Richard N. Haass ακόμα και μη-
πολικότητας.27 
 
Στην περίπτωση ενός πολυπολικού συστήματος βλέπουμε ότι βασική παράμετρο αποτελεί 
η αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών και το μικρότερο ειδικό βάρος καθενός απ’ 
αυτά στο διεθνές σύστημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενός πολυπολικού διεθνούς 
συστήματος αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ανταγωνισμών ισχύος με 
αιχμή τη ροή ενεργειακών πόρων καθώς η αυξημένη αστάθεια ενός πολυπολικού 
συστήματος (σε σχέση με ένα ηγεμονικό ή διπολικό) και η αυξημένη αλληλεπίδραση οδηγεί 
αναπόφευκτα σε αυξημένη αλληλεξάρτηση. Η αυξημένη αλληλεξάρτηση συνδέεται με 
αύξηση των τριβών μεταξύ των διεθνών δρώντων και παράλληλα δημιουργεί κίνητρα για 
κινητοποίηση των «Εν δυνάμει» παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών ενεργειακών 
πόρων στις προσπάθειες τους για αναδιάρθρωση της υφιστάμενης κατανομής ισχύος. 
Παράλληλα η φύση των περισσότερων ενεργειακών πηγών -ιδιαίτερα αυτών που 

                                                             
24 Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf 
25 Παναγιώτης Ήφαιστος, Ιστορία, Θεωρία & Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 1999), 50 
26 Ηλίας Κουσκουβέλης, Μετά το 1989: διεθνές σύστημα και ηγεμονία, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 01.11.2009, σ. 26, 39 
27 Richard N. Haass, The Age of Non-polarity: What Will Follow U.S. Dominance, Foreign Affairs Vol. 87, No. 3 (2008): 44-56 
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βρίσκονται στο υπέδαφος- κάνει δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη της δυναμικότητας τους 
πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης τους.  
 
Η ανεπαρκής αυτή πληροφόρηση των κρατών ως προς την δυνατότητα των αντιπάλων τους 
να αυξήσουν τα επίπεδα ισχύος τους μέσω της αύξησης των ενεργειακών ροών που 
διαχειρίζονται, είναι ικανή συνθήκη δημιουργίας διλημμάτων ασφαλείας γεγονός που 
αυξάνει την αστάθεια ενός πολυπολικού συστήματος. 
 
Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου 1 αναλύθηκε η κρισιμότητα των ενεργειακών ροών ως 
συντελεστή ισχύος ενός κράτους. Αυτό το χαρακτηριστικό που ενέχει ο έλεγχος σημαντικών 
ενεργειακών ροών, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο σε ένα πολυπολικό σύστημα καθώς 
δίνει την δυνατότητα σε ένα κράτος με τα χαρακτηριστικά Εν δυνάμει παραγωγού να 
εκτινάξει στα ύψη τα επίπεδα ισχύος που διαχειρίζεται, αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση 
του στο διεθνές σύστημα.  
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει η περίπτωση της Κύπρου η οποία 
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση τον πίνακα 3 ως Εν δυνάμει παραγωγός, λόγω των  
ποσοτήτων φυσικού αερίου που επιβεβαιώθηκαν εντός της ΑΟΖ της,28αλλά και ως Εν 
δυνάμει διανομέας, λόγω της θέσης κλειδί που κατέχει για την διανομή του προσφάτως 
ανακαλυφθέντος φυσικού αερίου του Ισραήλ προς την αγορά της ΕΕ.29 
 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι ροές ενεργειακών πόρων και ο ανταγωνισμός 
γύρω από αυτές μειώνουν την σταθερότητα ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος 
καθώς ενισχύουν τις ενδογενείς τάσεις του για συχνές ανακατανομές ισχύος, τις 
προσπάθειες εξισορρόπησης τους και την παραγωγή των -αναπόφευκτων- ανταγωνισμών 
ισχύος που έπονται αυτών.  
 
Σε ένα ηγεμονικό διεθνές σύστημα η αστάθεια δείχνει εκ πρώτης όψεως δύσκολο να 
προκύψει ως αποτέλεσμα ανακατανομών ισχύος καθώς θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν 
βέβαιο ότι το κράτος που ασκεί την ηγεμονία έχει ήδη τον απόλυτο έλεγχο των ενεργειακών 
ροών που θεωρεί απαραίτητες για τη διατήρηση των συντελεστών ισχύος του. Επίσης, η 
τάση του ηγεμονικού κράτους για προληπτική χρήση των συντελεστών ισχύος του, όπως 
και για εκπλήρωση του «πεπρωμένου» του ως σταθεροποιητή του διεθνούς συστήματος  
είναι δύσκολο να περιλάβει την «ηγεμονική» χρήση ή και εμπλοκή του ενεργειακού του 
πλούτου, καθώς αυτός σχετίζεται περισσότερο με την εσωτερική ενδυνάμωση του παρά με 
την επιβολή της θέλησης του ηγεμόνα στις ενεργειακές ανάγκες των άλλων δρώντων του 
διεθνούς συστήματος.30   
 
Στην περίπτωση του σύγχρονου διεθνούς συστήματος όμως, η ηγεμονική θέση των ΗΠΑ σε 
αυτό και η αδιαμφισβήτητη υπεροχή της σε σκληρή ισχύ συνοδευόταν από την έως ένα 
βαθμό τρωτότητα της στον έλεγχο και την επάρκεια των ενεργειακών ροών που αφορούσαν 
τις ίδιες αλλά και τους εταίρους της στη Βορειοατλαντική συμμαχία της οποίας ηγείται.   
 
Μεταπολεμικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του ψυχροπολεμικού διπολικού συστήματος, οι 
ΗΠΑ είχαν εξασφαλίσει τις ενεργειακές ροές που διαχειρίζονταν μέσω της στρατηγικής 
εξωτερικής ενδυνάμωσης καθώς ως μητρόπολη ενός εκ των δύο συνασπισμών που 
κυριαρχούσαν στον πλανήτη μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ενέργεια μέσω 

                                                             
28 Ο φιλελεύθερος, Στα 60 τρισ. κυβικά πόδια υπολογίζεται το φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ , 26 Οκτωβρίου 2012, 
http://www.philenews.com/el-gr/New-Homepage-With-Slider/4995/120866 
29 Energypress, Διαβουλεύσεις Κύπρου-Iσραήλ για το φυσικό αέριο , 3 Σεπτεμβρίου 2012, 
http://www.energypress.gr/news/fysiko-aerio/Diaboyleyseis-Kyproy-Israhl-gia-to-fysiko-aerio 
30 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, (Αθήνα: Εκδ. Ποιότητα, 2004), σ.345  
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της συμμαχίας κρατών της οποίας ηγούντο. Μετά το τέλος όμως του ψυχρού πολέμου και 
κατά την μετεξέλιξη του διεθνούς συστήματος οι ΗΠΑ παρά το ότι εξακολούθησαν να 
αποτελούν μια στρατιωτική και οικονομική υπερδύναμη, βρέθηκαν σε συνθήκες 
ασύμμετρης αλληλεξάρτησης όσον αφορά την ενεργειακή τους ασφάλεια καθώς η 
ελευθερία κινήσεων τους στο διεθνές πεδίο συναντά κατά περίπτωση περιορισμούς 
ανάλογα με τις ενεργειακές ροές που οι άλλοι δρώντες διαχειρίζονται και τις επιπτώσεις 
που αυτές μπορούν να έχουν στην ενεργειακή ασφάλεια τους. Τα κόστη που προκύπτουν 
σε όρους ελευθερίας κινήσεων αποτελούν βασικό στοιχείο για την ύπαρξη ασύμμετρης 
αλληλεξάρτησης μεταξύ διεθνών δρώντων.31  
 
Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι επί του παρόντος όλοι ουσιαστικά οι 
ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι ενεργειακά από την 
Ρωσία και παρουσιάζουν αυξημένη ενεργειακή τρωτότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στην 
Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία.  
 
Με τη προαναφερθείσα ραγδαία αύξηση της εγχώριας παραγωγής σχιστολιθικού αερίου 
και πετρελαίου, οι ΗΠΑ ανακτούν τον πλήρη έλεγχο των ενεργειακών τους ροών, αυτή τη 
φορά μέσω της στρατηγικής εσωτερικής ενδυνάμωσης, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο τα 
κόστη που έφεραν οι περιορισμοί στη διεθνή τους δράση ως αποτέλεσμα της ενεργειακής 
τους εξάρτησης.  
 
Υπό αυτό το πρίσμα ανάλυσης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε ένα ηγεμονικό -ή και εν 
μέρει ηγεμονικό- διεθνές σύστημα, οι ενεργειακές ροές δύνανται να προκαλέσουν 
ανακατανομές ισχύος οι οποίες ισχυροποιούν την θέση της ηγεμονικής δύναμης 
προσδίδοντας αυξημένη σταθερότητα στο σύστημα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
31 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, (New York: Longman, 2001), 7-8 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας στις ΗΠΑ και οι συνέπειες της. 
 

2.1 Η ανάπτυξη του fracking στις ΗΠΑ 
Η παρούσα μελέτη προκύπτει ως αποτέλεσμα των εντυπωσιακών αλλαγών που 
παρουσιάστηκαν στην ενεργειακή δυναμικότητα των ΗΠΑ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
και οι οποίες άλλαξαν τη θέση της χώρας από Καθαρό Καταναλωτή σε Εν Δυνάμει Καθαρό 
Παραγωγό. Η αλλαγή αυτή επετεύχθη με την ευρύτατη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου με την μέθοδο της «Υδραυλικής Ρωγμάτωσης» 
γνωστής και ως fracking. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των τρόπων με τους οποίους 
οι εν λόγω αλλαγές επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τη 
θέση των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα βασικά δεδομένα 
της εν λόγω μεθόδου εξόρυξης που την καθιστούν καθοριστική για το ενεργειακό μέλλον 
της χώρας.  
 
Η Υδραυλική Ρωγμάτωση ως μέθοδος εξόρυξης στοχεύει στο να απελευθερώσει ποσότητες 
φυσικού αερίου και πετρελαίου οι οποίες βρίσκονται παγιδευμένες μέσα σε αργιλικά 
σχιστολιθικά πετρώματα. Η βασική διαφορά με την εξόρυξη συμβατικού φυσικού αερίου 
είναι ότι το συμβατικό φυσικό αέριο βρίσκεται παγιδευμένο ανάμεσα σε φυσικές 
δεξαμενές που σχηματίζονται στο υπέδαφος, ενώ το σχιστολιθικό αέριο βρίσκεται εντός 
του ίδιου του πετρώματος που χαρακτηρίζεται ως “source rock” και το οποίο αποτελείται 
κυρίως από πορώδη σχιστόλιθο. Για την εξόρυξη του συμβατικού αερίου αυτό που 
χρειάζεται είναι να φτάσει ο μηχανισμός εξόρυξης κάθετα έως τη φυσική δεξαμενή και να 
αρχίσει να αντλεί το αέριο. Στην περίπτωση του σχιστολιθικού αερίου όμως, ο μηχανισμός 
εξόρυξης χρειάζεται να αποκτήσει κάθετη πρόσβαση σε μεγαλύτερο βάθος και μετά να 
αρχίσει να κινείται οριζόντια εντός του πετρώματος (source rock) όπου με τη χρήση 
μεγάλων ποσοτήτων νερού υπό πίεση το οποίο είναι αναμιγμένο με στοιχεία άμμου, το 
πέτρωμα διαρρηγνύεται ώστε να απελευθερωθεί το αέριο που είναι παγιδευμένο ανάμεσα 
του (σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1: Θέση και τρόπος εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου. 
Πηγή: Total - http://www.total.com/en/energies-expertise/oil-gas/exploration-production/strategic-
sectors/unconventional-gas/presentation/three-main-sources-unconventional-gas 
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Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η μέθοδος εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και 
πετρελαίου, της προσδίδουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που περιορίζουν σημαντικά τη 
δυνατότητα εκτεταμένης εφαρμογής της και σε άλλες χώρες πέραν των ΗΠΑ. Τα ποιο 
σημαντικά από αυτά είναι: 
 

2.1.1 Η αναγκαιότητα οριζόντιας γεώτρησης 
Καθώς το αέριο ή το πετρέλαιο βρίσκεται παγιδευμένο μέσα στο στρώμα του σχιστόλιθου, 
το τρυπάνι εξόρυξης που φτάνει στο εν λόγω πέτρωμα χρειάζεται να κινηθεί οριζόντια και 
κατά μήκος του πετρώματος για αρκετά χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γεώτρηση 
χρειάζεται μια τεράστια έκταση υπεδάφους προκειμένου να εξορύξει τις απαραίτητες 
ποσότητες αερίου ή πετρελαίου.  
 
Επειδή κατά τη διαδικασία εξόρυξης του σχιστολιθικού αερίου ή πετρελαίου διαρρηγνύεται 
το source rock, το αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται εκτεταμένη καθίζηση στην επιφάνεια 
του εδάφους καθώς και αυξημένη σεισμική δραστηριότητα από τις μετατοπίσεις που 
γίνονται στο υπέδαφος που υπέστη την εξόρυξη. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια του 
εδάφους κάτω από το οποίο περνάει το εκάστοτε τρυπάνι πρέπει να είναι ακατοίκητη 
περιοχή ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα και θέματα ασφάλειας για τους 
κατοίκους των εν λόγω περιοχών. Τα κοιτάσματα σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου που 
έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε αχανείς 
ακατοίκητες περιοχές ή σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, όπως το κοίτασμα 
Bakken στη Montana και North Dakota στα βόρεια σύνορα με τον Καναδά, το Marcellus στα 
Απαλάχια Όρη στα ανατολικά της χώρας  και το Eagle Ford στο νότιο Τέξας στον Κόλπο του 
Μεξικού.32  
 
Αυτό το χαρακτηριστικό από μόνο του κάνει πολύ δύσκολη την ανάπτυξη της «Υδραυλικής 
Ρωγμάτωσης» ως μέθοδο εξόρυξης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η πυκνότητα 
του πληθυσμού είναι πολύ μεγαλύτερη και οι διαθέσιμες εκτάσεις που θα μπορούσαν να 
υποστούν τις συνέπειες αυτής της μεθόδου χωρίς να επηρεαστούν μεγάλες ποσότητες 
πληθυσμού στην επιφάνεια είναι περιορισμένες.  
 
Οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του fracking έχουν οδηγήσει στη θεσμοθέτηση 
αυστηρών και περιοριστικών ρυθμίσεων από αρκετά τα κράτη-μέλη της ΕΕ όπου η κοινή 
γνώμη αντιδρά στη σκοπιμότητα της ευρείας χρήσης του fracking για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης.33  Έτσι, καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη η προοπτική 
της ΕΕ να προχωρήσει στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαθεσίμων ποσοτήτων 
σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου. 
 

2.1.2 Η πυκνότητα και τεχνική των γεωτρήσεων 
Η εξόρυξη μέσω της Υδραυλικής Ρωγμάτωσης (fracking) διαφέρει δραματικά από τις 
συμβατικές μεθόδους εξόρυξης ως προς την παραγωγικότητα ανά μονάδα γεώτρησης. 
Συγκεκριμένα, η παραγωγικότητα στις γεωτρήσεις fracking φτάνει στο ζενίθ της μόλις στον 
πρώτο μήνα λειτουργίας της, παρουσιάζει πτώση 50% μέσα στο πρώτο έτος, καταλήγοντας 
στο 10% της αρχικής παραγωγικότητας για τα επόμενα 3-4 χρόνια λειτουργίας του. Αυτό 
σημαίνει ότι η επιτυχία στην εξόρυξη και τη διατήρηση σταθερής και αξιοποιήσιμης 
παραγωγικής δραστηριότητας σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου συνδέεται με την 

                                                             
32 John Graves, Fracking - America’s Alternative Energy Revolution, (Ventura: Safe Harbor International, 2012), σ.41 
33 Francis McGowan, Regulating innovation: European responses to shale gas development, Environmental Politics Volume 23, 
Issue 1, 2014 
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ικανότητα ανοίγματος νέων γεωτρήσεων και ένταξης τους στο σύστημα παραγωγής με 
ταχείς ρυθμούς.   
 
Οι εταιρίες εξόρυξης οφείλουν να ανοίγουν συνεχώς νέες γεωτρήσεις και να τις συνδέουν 
με το σύστημα παραγωγής ώστε να αναπληρώνουν την πτώση παραγωγικότητας κάθε 
γεώτρησης που ξεπερνά τους μερικούς μήνες ζωής, αλλιώς αντιμετωπίζουν πτώση της 
παραγωγικότητας και μείωση της απόδοσης απασχολούμενου κεφαλαίου κάτι που κάνει 
την επένδυση μη ελκυστική στους επενδυτές. Κάτω από αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο πίεσης 
για νέες γεωτρήσεις, μόνο το 2012 στις ΗΠΑ διανοιχτήκαν 45.468 γεωτρήσεις για 
σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο, στον Καναδά διανοίχθηκαν 3.450, ενώ σε όλο τον 
υπόλοιπο κόσμο διανοίχθηκαν συνολικά μόνο 3.921 γεωτρήσεις.34   
 

Νέες γεωτρήσεις 
ΗΠΑ 45.468 
Καναδάς 3.450 
Υπόλοιπος κόσμος 3.921 

Πίνακας 4: Νέες γεωτρήσεις στις ΗΠΑ το 2012 
Πηγή: Leonardo Maugeri, "The Shale Oil Boom: A U.S. Phenomenon." 
 
Πέραν της διαθεσιμότητας εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων, η διαφορά στην ταχύτητα 
διάνοιξης νέων γεωτρήσεων στις ΗΠΑ συνδέεται και με τα παρακάτω δύο στοιχεία: 
- Στις ΗΠΑ υφίσταται η έννοια των ιδιωτικών δικαιωμάτων εξόρυξης (δικαίωμα εξόρυξης 
του υπεδάφους έχει ο ιδιώτης που κατέχει την επιφάνεια πάνω από αυτό) γεγονός που 
κάνει την διαδικασία απόφασης για εξόρυξη πολύ πιο γρήγορη. 
- Στις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται πολλές ανεξάρτητες εταιρίες εξόρυξης που δεν 
εντάσσονται σε μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους ή κρατικά ενεργειακά μονοπώλια και 
έχουν την ευελιξία να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις και να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές που προσδιορίζει η παραγωγικότητα κάθε μίας νέας γεώτρησης που συνδέεται με 
το σύστημα παραγωγής.  
 
Σε αντιδιαστολή, στην ΕΕ τα δικαιώματα εξόρυξης ανήκουν στο εκάστοτε κράτος και στη 
διαδικασία εξόρυξης δεν μπορούν να εμπλακούν μικροί ανεξάρτητοι παραγωγοί. Τα δύο 
αυτά δεδομένα οδηγούν σε χαμηλότερη ταχύτητα διάνοιξης νέων γεωτρήσεων μειώνοντας 
κατακόρυφα την αποδοτικότητα της οποιασδήποτε επένδυσης στον κλάδο του fracking. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μόνο στο κοίτασμα Eagle Ford του Τέξας το σύνολο των 
νέων αδειών εξόρυξης είχε ξεπεράσει το 2012 τις 5.000 (από μόλις 94 άδειες το 2009) ενώ 
σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο είχαν εκδοθεί λιγότερες από 4.000 νέες άδειες εξόρυξης 
σχιστολιθικού αερίου ή πετρελαίου.35    
 

Έτος Νέες Άδειες 
2008 26 
2009 94 
2010 1.010 
2011 2.826 
2012 5.230 

Πίνακας 5: Άδειες εξόρυξης σε σχιστολιθικά πετρώματα στο κοίτασμα Eagle Ford 
Πηγή: Texas Railroad Commission (RRC) - 
http://www.rrc.state.tx.us/eagleford/EagleFordDrillingPermitsIssued.pdf 
 
                                                             
34 Leonardo Maugeri, The Shale Oil Boom: A U.S. Phenomenon. Discussion Paper 2013-05, Belfer Center for Science and 
International Affairs, Harvard Kennedy School, June 2013: 5 
35 Leonardo Maugeri, 3 
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Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φρενίτιδα δημιουργίας νέων γεωτρήσεων -που 
αποτελεί κρίσιμο και αναπόσπαστο συστατικό της επιτυχίας στην εξόρυξη σχιστολιθικού 
αερίου και πετρελαίου- έχει προσδώσει στις ΗΠΑ ένα σημαντικό τεχνολογικό προβάδισμα 
στον τομέα εξόρυξης μη συμβατικού φυσικού αερίου και πετρελαίου: Το πλεονέκτημα αυτό 
συνδέεται  με την παραγωγή και χρήση γεωτρύπανων οριζόντιας κίνησης τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση γεωτρήσεων Υδραυλικής Ρωγμάτωσης. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν σήμερα περισσότερο από το 60% της παγκόσμιας 
διαθεσιμότητας γεωτρύπανων και πάνω από το 95% αυτών που διαθέτουν την ικανότητα 
οριζόντιας κίνησης στο υπέδαφος.36 Πέραν λοιπόν της διαθεσιμότητας φυσικών πόρων, οι 
ΗΠΑ δείχνουν να κατέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και ως προς τις γεωγραφικές, 
θεσμικές και τεχνολογικές συνθήκες που απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν την 
αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου σε 
επίπεδα που καθιστούν τη χώρα ενεργειακά αυτόνομη μέσα στην επόμενη δεκαετία. 
 

2.2 Προβλέψεις για την πορεία των ΗΠΑ προς την ενεργειακή αυτονομία  
Το 2012, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency - ΙΕΑ), διατύπωσε 
στην ετήσια αναφορά του World Energy Outlook για την ζήτηση και προσφορά ενέργειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο την πρόβλεψη ότι έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας οι ΗΠΑ θα είναι 
πλέον ο μεγαλύτερος παγκοσμίως παραγωγός πετρελαίου ξεπερνώντας ακόμα και τη 
Σαουδική Αραβία πετυχαίνοντας παράλληλα ενεργειακή αυτονομία σε πετρέλαιο έως το 
2030.37 Σε μια αντίστοιχη ανάλυση το 2013,  η Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακής 
Πληροφόρησης (Energy Information Administration - ΕΙΑ) διατύπωσε την εκτίμηση ότι οι 
ΗΠΑ έως το 2020 θα μετατραπούν σε καθαρό εξαγωγέα φυσικού αερίου.38 

 

 
Διάγραμμα 9: Παραγωγή & Κατανάλωση φυσικού αερίου στις ΗΠΑ 1990-2040 
Πηγή: US Energy Information Administration (EIA) http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383%282013%29.pdf 

 
 

                                                             
36 Leonardo Maugeri, 8 
37   IEA Publications, “World Energy Outlook 2012”, November 201 1, 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf    
38   EIA Analysis & Projections, “Annual Energy Outlook 2013”, April 2013,  
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383%282013%29.pdf  



 Σχιστολιθικό Αέριο στις ΗΠΑ vs. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ΕΕ 
 

25 

Τα τελευταία χρόνια, συνεχείς αναφορές από διεθνείς και αμερικανικές υπηρεσίες 
ενέργειας και ινστιτούτα μελετών, αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ έχουν μπει σε πορεία παραγωγής 
σχιστολιθικού αερίου (shale gas) και σχιστολιθικού πετρελαίου (tight oil) σε επίπεδα που 
εντός της επόμενης δεκαετίας θα οδηγήσουν σε διπλασιασμό της εγχώριας παραγωγής 
πετρελαίου39 αλλά και της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου40 όπως φαίνεται στα 
διαγράμματα 10 και 11 που ακολουθούν. 
 

 
Διάγραμμα 10: Παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ ανά πηγή προέλευσης 
Πηγή: http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/tbla14.pdf  
 
 

 
Διάγραμμα 11: Παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ανά πηγή προέλευσης 
Πηγή: http://www.howardenergypartners.com/pdf/resources_shalegassecurity.pdf  
 

                                                             
39 EIA Analysis & Projections, Annual Energy Outlook 2014 – early Release, December 2013 
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/tbla14.pdf  
40 Medlock, Kenneth B., Amy Myers Jaffe, and Peter R. Hartley, Shale gas and US national security, James A. Baker III Institute 
for Public Policy of Rice University, (2011): 9-10 



 Σχιστολιθικό Αέριο στις ΗΠΑ vs. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ΕΕ 
 

26 

Σύμφωνα με αναφορές του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ήδη από το 2010, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες παρουσιάζουν τη χαμηλότερη εξάρτηση για εισαγωγές φυσικού αερίου από κάθε 
άλλο μέλος του Οργανισμού (Διάγραμμα 12).41 

 

 
Διάγραμμα 12: Εξάρτηση σε εισαγωγές φυσικού αερίου 
Πηγή: ΙΕΑ Publications - Gas Emergency Policy 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/gas_emergency_policy.pdf 

 
Οι εισαγωγές φυσικού αερίου στις ΗΠΑ προέρχονται κυρίως από τη χρήση φορτίων 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquefied Natural Gas) γνωστού και ως LNG. Η 
υγροποίηση του φυσικού αερίου αποτελεί το μοναδικό εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς του 
όταν δεν είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο μέσω αγωγών. Καθώς πριν την επανάσταση του 
σχιστολιθικού αερίου οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλυπταν ένα μικρό μέρος των αναγκών τους 
σε αέριο με εισαγωγές από τον Καναδά, το LNG αποτελούσε για αυτές την κύρια μέθοδο 
για εισαγωγή αερίου στη χώρα. Έτσι, οι δραματικές αλλαγές που δημιουργούνται στην 
παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου λόγω του αμερικανικού shale gas αφορούν πρωτίστως 
και κυρίως την αγορά LNG σε παγκόσμιο επίπεδο αφού μειώνονται δραστικά τα φορτία 
LNG που μέσω πλοίων εισέρχονται στη χώρα και παράλληλα αυξάνονται εντυπωσιακά τα 
φορτία LNG που εξάγονται από τις ΗΠΑ προς τον υπόλοιπο κόσμο. 
 

 
Διάγραμμα 13: Εισαγωγές φορτίων LNG στις ΗΠΑ 2004-2012 
Πηγή: http://www.arcticgas.gov/small-scale-lng-niche-business-room-grow 

                                                             
41, James Simpson & Kyung-Seok Min, Gas Emergency Policy: Where do IEA Countries Stand?, IEA Publications, May 2011 :5 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/gas_emergency_policy.pdf 
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2.3 Αλλαγές ισορροπίας ισχύος του συστήματος λόγω της αυτονομίας των ΗΠΑ 
Οι πρωτοφανείς αλλαγές που προδιαγράφονται στον ορίζοντα με βάση τις παραπάνω 
προβλέψεις επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας αλλά 
και τις ίδιες τις διεθνείς σχέσεις καθώς δημιουργούν σημαντικότατες ανακατατάξεις στην 
κατανομή ισχύος μεταξύ των δρώντων του διεθνούς συστήματος. Από το ευρύ φάσμα των 
αλλαγών που δημιουργεί η ενεργειακή αυτονομία των ΗΠΑ στις ισορροπίες ισχύος σε 
παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να εντοπίσουμε ως σημαντικότερες τις παρακάτω. 42 
  
2.3.1 Μείωση του ανταγωνισμού με την Κίνα και της ιρανικής επιρροής σε Ινδία και 
Πακιστάν.  
Η μηδενική εξάρτηση των ΗΠΑ σε εισαγωγές LNG από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο 
Αφρική έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της ροής φορτίων LNG από αυτές τις 
περιοχές προς τις αγορές της Ασίας με σημαντικότερες αυτές της Ινδίας και της Κίνας. Η 
εξέλιξη αυτή μειώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για πρόσβαση στις διεθνείς 
πηγές φυσικού αερίου, οδηγώντας σε άμβλυνση των τριβών σε ενεργειακά θέματα μεταξύ 
των δύο χωρών και συμβάλλοντας στον καλύτερο συντονισμό σε θέματα διεθνούς 
πολιτικής του υποσυστήματος της Κεντρικής Ασίας και Μέσης Ανατολής.43 Παράλληλα δίνει 
τη δυνατότητα στην Ινδία να διαφοροποιήσει τις δικές της πηγές προμήθειας φυσικού 
αερίου μειώνοντας την μελλοντική της εξάρτηση της από το φυσικό αέριο του Ιράν το οποίο 
υφίσταται με αυτό τον τρόπο μείωση της πολιτικής επιρροής του στην περιοχή.44   
 
Παράλληλα, η μειωμένη στρατηγική σημασία του ιρανικού αερίου στην περιοχή καθώς και 
η συγκράτηση των διεθνών τιμών αερίου σε χαμηλά επίπεδα λόγω του αυξημένου 
ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ, δυσκολεύει τη σύναψη αμοιβαία επωφελών συμφωνιών για τη 
κατασκευή αγωγών αερίου από το Ιράν προς την Ινδία και το Πακιστάν, μειώνοντας 
περαιτέρω την ικανότητα διείσδυσης της Τεχεράνης στις αγορές νοτίως των συνόρων της 
και συνεπώς της επιρροής που μπορεί να ασκήσει στην ευρύτερη περιοχή. 
 
2.3.2 Ανάσχεση της αυξητικής διεθνούς επιρροής Ρωσίας, Βενεζουέλας & Ιράν. 
Η δραματική αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, μειώνει τα μερίδια 
αγοράς των χωρών που έως πρότινος κυριαρχούσαν στην παγκόσμια αγορά φυσικού 
αερίου και οι οποίες τα τελευταία χρόνια είχαν προχωρήσει σε σημαντικά βήματα 
συντονισμού των ενεργειών τους. Οι ενέργειες της Ρωσίας και του Ιράν για την 
ισχυροποίηση του ρόλου του Φόρουμ Χωρών Εξαγωγέων Φυσικού Αερίου Gas Exporting 
Countries Forum (GECF) έχουν πλέον μειωμένο αντίκτυπο στη διαμόρφωση των διεθνών 
τιμών φυσικού αερίου. Η δημιουργία ενός «OPEC φυσικού αερίου» θα ήταν δυνατό να 
αποτελέσει ένα νέο πόλο άντλησης πολιτικής ισχύος για μια ομάδα χωρών που βρίσκονται 
συχνά σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ στο διεθνές πολιτικό πεδίο.  
 
Το GECF, το οποίο υφίσταται από το 2001, δείχνει μετά το 2009 να αποτελεί αυξανόμενο 
πεδίο ενδιαφέροντος για τη Ρωσία και το Ιράν, ενώ στα σημαντικότερα μέλη του 
περιλαμβάνονται η Βενεζουέλα και το Κατάρ με το τελευταίο να είναι η μόνη μεγάλη 
παραγωγός φυσικού αερίου της οποίας τα συμφέροντα δεν βρίσκονται σε ευθεία 
αντιπαράθεση με αυτά των ΗΠΑ. Μέσω της ανάπτυξης του shale  gas, οι ΗΠΑ δείχνουν να 
προλαμβάνουν μια μελλοντική «κρίση φυσικού αερίου» παρόμοια με την πετρελαϊκή κρίση 
του 1973.45 Παράλληλα, η αναβαθμισμένη θέση των ΗΠΑ στην αγορά φυσικού αερίου, 

                                                             
42 Medlock, Kenneth B., Amy Myers Jaffe, and Peter R. Hartley, Shale gas and US national security, James A. Baker III Institute 
for Public Policy of Rice University, 2011 
43 Jonathan Chanis, U.S. Liquefied Natural Gas Exports and America's Foreign Policy Interests, 
American Foreign Policy Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy, 34:6, (2012):329-334 
44 Vicram Rao, Shale Gas: The Promise and the Peril, (North Carolina: RTI Press, 2012) 135-139   
45 Stephen G Carter, Iran Natural Gas and Asia's Energy Needs: A Spoiler for Sanctions? Middle East Policy 21.1 (2014): 41-61. 
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εξαφανίζει την εξάρτηση της από το φυσικό αέριο της Βενεζουέλας και μειώνει δραματικά 
τις δυνατότητες του Καράκας να εξελιχθεί σε ισχυρό διεθνή παράγοντα στις εξαγωγές LNG 
αφαιρώντας με αυτό τον τρόπο την πολιτική επιρροή που μπορεί να ασκήσει σε 
πρωτεύουσες στην Ευρώπη και Ασία.  
 
Σε μελέτη του James A. Baker III Institute for Public Policy του Rice University των ΗΠΑ 
εξετάζεται η εξέλιξη των διεθνών εξαγωγών LNG στην περίπτωση μη ύπαρξης σημαντικής 
παραγωγής σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ.46 Σύμφωνα με αυτή, έως το 2040, η 
παγκόσμια αγορά LNG θα κυριαρχούταν από τις εξαγωγές του Ιράν και της Βενεζουέλας (με 
πράσινο και γκρι χρώμα αντίστοιχα στο διάγραμμα 14 που ακολουθεί).  Η ραγδαία 
ανάπτυξη παραγωγής σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ δείχνει να ανατρέπει πλήρως μια 
τέτοια εξέλιξη ισχυροποιώντας τη θέση των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα καθώς μειώνει 
δραστικά την εξάρτηση των ΗΠΑ αλλά και του υπόλοιπου κόσμου από τις εξαγωγές LNG 
του Ιράν και της Βενεζουέλας στο μέλλον. 

Διάγραμμα 14: Εξαγωγές LNG ανά χώρα εξαιρουμένων των ΗΠΑ 
Πηγή:  http://www.howardenergypartners.com/pdf/resources_shalegassecurity.pdf  
 
 
2.3.3 Ενίσχυση των διαπραγματευτικών εργαλείων έναντι του Ιράν. 
Όπως αναλύσαμε παραπάνω, η σημαντικότατη ενίσχυση της παραγωγής σχιστολιθικού 
αερίου από τις ΗΠΑ προκαλεί πολύπλευρες απώλειες στις δυνατότητες διείσδυσης που 
μπορεί να έχει το Ιράν στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου της ζώνης συμφερόντων 
του. Ακόμα σημαντικότερη όμως είναι η διαφαινόμενη συρρίκνωση της ικανότητας του 
Ιράν να επηρεάζει και στο μέλλον την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και πετρελαίου 
καθώς η αφθονία στην παραγωγή  αμερικανικού shale gas και tight oil δείχνει να επηρεάζει 
πλέον την διεθνή αγορά ενέργειας για αρκετές δεκαετίες.  
 
Η δυνατότητα των ΗΠΑ να τροφοδοτήσουν απρόσκοπτα τις ενεργειακές τους ανάγκες με 
την εσωτερική παραγωγή αερίου και πετρελαίου χωρίς την ανησυχία για αύξηση του μέσου 
κόστους ενέργειας στη χώρα, απελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια την εξωτερική της 

                                                             
46 Medlock, Kenneth B., Amy Myers Jaffe, and Peter R. Hartley, Shale gas and US national security, James A. Baker III Institute 
for Public Policy of Rice University, (2011) 
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πολιτική από περιορισμούς στην ένταση των πιέσεων που είχε τη δυνατότητα να ασκήσει 
στο Ιράν μέσω οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων και περιορισμών. Με βάση τα 
παραπάνω, αφαιρείται από το Ιράν η δυνατότητα χρήσης του ενεργειακού του δυναμικού 
ως εργαλείο πίεσης για την προώθηση των πολιτικών του στόχων στο θέμα της χρήσης 
πυρηνικής ενέργειας. Χωρίς το κομβικής αυτής σημασίας εργαλείο, η Τεχεράνη υπόκεινται 
μια καθόλου ευκαταφρόνητη μείωση των συντελεστών ισχύος που διαχειρίζεται γεγονός 
που την καθιστά πιο δεκτική στις διαπραγματεύσεις της με τις ΗΠΑ για τα κρίσιμα θέματα 
ασφαλείας που αντιμετωπίζει η περιοχή.  
 
2.3.4 Περιορισμός της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία. 
Η μετεξέλιξη των ΗΠΑ από Καθαρό Εισαγωγέα σε Εν Δυνάμει Καθαρό Παραγωγό 
ενεργειακών πόρων έχει άμεσο αντίκτυπο και στις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης 
και της Ρωσίας. Καθώς όπως είδαμε νωρίτερα η ροή φορτίων LNG αντιστρέφεται για τις 
ΗΠΑ, οι εξαγωγές της χώρας σε φορτία LNG με κατεύθυνση τις αγορές της Ευρώπης 
αυξάνονται σημαντικά. Σε πρόσφατη ανάλυση του το Μάρτιο 2015, το κέντρο στρατηγικών  
μελετών Stratfor αναφέρει ότι η παραγωγή LNG των ΗΠΑ και Αυστραλίας θα έχει φτάσει 
έως το 2020 τα 150 bcm (δις κυβικά μέτρα) που αντιπροσωπεύει μια αύξηση περίπου 50% 
της παγκόσμιας παραγωγής LNG η οποία το 2013 έφτανε τα 325 bcm.47  
 
Παρόλα αυτά, δεν αναμένονται δραστικές αλλαγές στην εξάρτηση της Ευρώπης από τη 
Ρωσία για την επόμενη πενταετία καθώς τα περισσότερα από τα πέντε εργοστάσια 
υγροποίησης φυσικού αερίου που βρίσκονται στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και θα 
μπορούσαν να προμηθεύσουν την Ευρώπη με σχιστολιθικό αέριο βρίσκονται ακόμα στα 
πρώτα στάδια κατασκευής τους και δεν αναμένονται να μπούνε στην παραγωγή πριν το 
2018.48  

 
Χάρτης 1: Υποδομές Τερματικών Υγροποίησης & επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου στις ΗΠΑ 
Πηγή: US Congressional Research Service - http://www.pennyhill.com/jmsfileseller/docs/R42074.pdf  
 

                                                             
47 Stratfor Global Intelligence, The United States as Natural Gas Exporter https://www.stratfor.com/analysis/how-us-lng-
production-will-ultimately-exploit-global-markets  (March 8, 2015)   
48 Michael Ratner, Paul W. Parfomak, Linda Luther, Ian F. Fergusson, U.S. Natural Gas Exports: New Opportunities, Uncertain 
Outcomes. Congressional Research Service Report 28/1/2015 http://www.pennyhill.com/jmsfileseller/docs/R42074.pdf  
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Εξαίρεση αποτελεί το Sabine Pass Liquefaction Terminal της εταιρίας Cheniere Energy στη 
Λουιζιάνα του αμερικανικού νότου το οποίο μετατρέπεται από τερματικό υποδοχής 
φορτίων LNG σε Τερματικό Υγροποίησης Φυσικού Αερίου και το οποίο ξεκινάει εξαγωγές 
προς ευρωπαϊκούς προορισμούς στα τέλη του 2015.49 Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύει η εταιρία κατασκευής, το τερματικό περιλαμβάνει σε πρώτη φάση δύο γραμμές 
υγροποίησης (LNG trains) η κάθε μία από τις οποίες έχει δυναμικότητα 4,5 εκατομμυρίων 
τόνων ετησίως (Μtpa). Παράλληλα υπάρχει η προοπτική για την λειτουργία άλλων δύο LNG 
trains τα οποία είναι προγραμματισμένο να τεθούν σε λειτουργία το 2017.50  
 
Για όρους σύγκρισης να θυμίσουμε ότι η δυναμικότητα του αγωγού ΤΑΡ που περνάει από 
την Ελλάδα μεταφέροντας αζέρικο φυσικό αέριο στις αγορές της ΕΕ και θεωρείται 
στρατηγικής σημασίας για την μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο έχει 
δυναμικότητα 10 Mtpa. Οι εξαγωγές των δύο πρώτων γραμμών του Sabine Pass φτάνουν τα 
9 Mtpa -σχεδόν όσο η δυναμικότητα του ΤΑΡ- ενώ από το 2017 εκτοξεύονται στα 18 Μtpa. 
Το πλήρες μέγεθος των δυνατοτήτων για τις αμερικανικές εξαγωγές LNG γίνεται αντιληπτό 
όταν συνυπολογίσει κανείς ότι από το 2018 θα βρίσκονται συνολικά σε λειτουργία στις 
ανατολικές ακτές των ΗΠΑ πέντε μονάδες υγροποίησης με δυναμικότητα παρόμοια του 
Sabine Pass στη Λουιζιάνα. Σε δηλώσεις του στο Bloomberg τον Νοέμβριο του 2014 ο 
πρόεδρος της εταιρίας Charif Souki ανέφερε ότι το Sabine Pass θα προμηθεύει από τα τέλη 
του 2015 το 25% των αναγκών της Ισπανίας σε φυσικό αέριο ενώ παράλληλα θα καλύπτει 
τις ανάγκες σε θέρμανση 1,8 εκατομμυρίων νοικοκυριών στη Μεγάλη Βρετανία.51 
 
Παρά το ότι ο κύριος όγκος των αμερικανικών εξαγωγών LNG προς την Ευρώπη δεν 
αναμένεται παρά μόνο μετά το 2018, εντούτοις γεγονός αποτελεί ότι ο εμπλουτισμός του 
ενεργειακού μίγματος της Ευρώπης με αμερικανικό LNG μειώνει μεσοπρόθεσμα το ειδικό 
βάρος των αγωγών μεταφοράς αερίου από τη Ρωσία, τον Καύκασο και το Ιράν προς τις 
ευρωπαϊκές αγορές. Μια τέτοια μεταβολή μειώνει αναμφίβολα τους συντελεστές ισχύος 
που διαχειρίζεται η Ρωσία αποδυναμώνοντας παράλληλα και την ισχύ που αντλούν χώρες 
όπως το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία ως Καθαρός Παραγωγός και Καθαρός Διανομέας 
ενεργειακών πόρων αντίστοιχα.  
 
Για τις ΗΠΑ αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερα περιθώρια εφαρμογής της 
εξωτερικής τους πολιτικής και προώθησης των συμφερόντων τους στη  περιοχή χωρίς να 
υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς από τη θέση του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας 
στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και τη σύνδεση τους με την ενεργειακή κατάσταση της 
Ευρώπης.     
   
2.3.5 Μείωση κόστους παραγωγής & κόστους στρατιωτικών δαπανών στις ΗΠΑ  
Η επανάσταση στην παραγωγή shale gas στις ΗΠΑ μειώνει δραστικά το κόστος παραγωγής 
για μια ευρεία γκάμα κεφαλαιουχικών αγαθών τα οποία με τη σειρά τους συμβάλουν στην 
παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Ως αποτέλεσμα 
έχουμε τη δημιουργία προϋποθέσεων για αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, 
διατήρησης του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα, διατήρηση των επιτοκίων σε αναλογικά 
χαμηλά επίπεδα και διευκόλυνση αποπληρωμής του κρατικού χρέους.  
 
Στη διατήρηση του μειωμένου κόστους παραγωγής συμβάλει και το όφελος που αποκομίζει 
η βιομηχανική παραγωγή της χώρας που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για την παροχή 

                                                             
49 Jonathan Chanis, U.S. Liquefied Natural Gas Exports and America's Foreign Policy Interests, 
American Foreign Policy Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy, 34:6, (2012): 329-334 
50 Cheniere Energy, Sabine Pass LNG Terminal, http://www.cheniere.com/terminals/sabine-pass/  
51 Zain Shauk, U.S. Natural Gas Exports Will Fire Up in 2015, Bloomberg business 
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-11-06/u-dot-s-dot-natural-gas-exports-will-fire-up-in-2015 (6/11/2014) 
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ενέργειας, καθώς η εκπομπή ρύπων από καύση φυσικού αερίου είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από τις άλλες επιλογές συμβατικών μέσων παροχής ενέργειας, μειώνοντας με 
αυτό τον τρόπο τα κόστη για αγορά ρύπων ή για ποινές υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο 
για τον περιορισμό των εκπομπών θερμοκηπίου ώστε να μην υποστούν περιορισμούς και 
επιβαρύνσεις στη βιομηχανική παραγωγή τους, εντούτοις τα τελευταία χρόνια βρίσκονται 
σε τροχιά επίτευξης των στόχων του Κιότο λόγω της δραστικής βελτίωσης στις εκπομπές 
ρύπων από την αλλαγή του ενεργειακού τους μίγματος υπέρ της χρήσης του -άφθονου και 
φθηνού- σχιστολιθικού αερίου που παράγεται στη χώρα. Μόνο την περίοδο 2005-2012 οι 
Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να μειώσουν του αποτύπωμα άνθρακα τους κατά 450 
εκατομμύρια τόνους ως άμεσο αποτέλεσμα της χρήσης σχιστολιθικού αερίου που 
αντιπροσωπεύει μια μείωση της τάξης του 7,5%.52 
 
Το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος όμως δεν περιορίζεται μόνο στη βιομηχανία αλλά 
ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ δημιουργεί θετικό αντίκτυπο και στις στρατιωτικές δαπάνες και κατά 
συνέπεια στην στρατιωτική ικανότητα της χώρας. Ο στρατός είναι ο μεγαλύτερος 
καταναλωτής ενέργειας στον δημόσιο τομέα των ΗΠΑ όπου μόνο μέσα στο 2010 
κατανάλωσε 5 δις γαλόνια καυσίμων. Η μείωση του κόστους του φυσικού αερίου λόγω του 
σχιστολιθικού αερίου δείχνει να οδηγεί σε μια σταδιακή μετατροπή στρατιωτικών 
οχημάτων από την πετρελαιοκίνηση στο φυσικό αέριο μειώνοντας δραστικά το κόστος 
μετακίνησης και συνεπώς το συνολικό κόστος για στρατιωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ.53  
 
Αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα ίδια επίπεδα στρατιωτικής 
ικανότητας με μειωμένο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, ή να αυξήσει περαιτέρω 
το στρατιωτικό της δυναμικό χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση παρά μόνο 
χρησιμοποιώντας τα ποσά που εξοικονομούνται ετησίως από τις ενεργειακές δαπάνες του 
στρατεύματος.  
  
Γενικότερα, η επίδραση των ενεργειακών ροών στην συνολική ισχύ που ένα κράτος 
διαχειρίζεται, αναδεικνύει στην περίπτωση των ΗΠΑ την ισχυρή αναβάθμιση της χώρας 
λόγω της ραγδαίας αύξησης της παραγωγής σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου και της 
επίτευξης ενεργειακής αυτονομίας στα επόμενα χρόνια.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
52 John Graves, Fracking - America’s Alternative Energy Revolution, (Ventura: Safe Harbor International, 2012), σ.19 
53 Vicram Rao, Shale Gas: The Promise and the Peril, (North Carolina: RTI Press, 2012) 135-139 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Διλήμματα ασφάλειας για την ΕΕ. 
 
3.1 Ανάλυση της τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης της ΕΕ. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στις περιπτώσεις που στον Πίνακα 3 της παρούσης μελέτης 
προσδιορίσαμε ως Καθαροί Καταναλωτές καθώς το 55% των ενεργειακών της αναγκών 
καλύπτεται με εισαγωγές ενεργειακών πόρων από άλλες χώρες.  
 

 
Διάγραμμα 15: Ενεργειακή εξάρτηση Ευρωζώνης και ΕΕ το 2012 
Πηγή: European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/net-energy-import-
dependency/net-energy-import-dependency-assessment-2 

 
Η υψηλή εξάρτηση της ΕΕ από ενεργειακούς πόρους που βρίσκονται εκτός της επικράτειας 
των κρατών-μελών της, έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη τάση εντός της ΕΕ για βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των ενεργειακών ροών. Στόχος της ΕΕ είναι να σταματήσει η 
αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και να σπάσει ο δεσμός μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και 
αύξησης της ζήτησης για ενέργεια. Η τάση αυτή έχει αποτυπωθεί και στην Ενεργειακή 
Στρατηγική της ΕΕ η οποία έχει θέσει σαν στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020 καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής εξάρτησης και του 
ενεργειακού κόστους στην ΕΕ.54     
 
Οι στόχοι της Ενεργειακής Στρατηγικής της ΕΕ γίνονται ακόμα πιο κρίσιμοι λόγω της 
παρατηρούμενης τάσης μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής ενέργειας εντός των 
ευρωπαϊκών εδαφών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012 η πρωτογενής παραγωγή ενέργειας 
στην ΕΕ ήταν χαμηλότερη από ότι πριν μία δεκαετία παρουσιάζοντας πτώση 15% από τα 
942 στα 794 Mtoe (Million tons of oil equivalent) όπως φαίνεται στον πίνακα 6 που 
ακολουθεί. 

                                                             
54 Eurostat, Consumption of energy, (8/2012),  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Consumption_of_energy  
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Πίνακας 6: Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ σε Mtoe to 2002-2012 
Πηγή: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/a/a3/Energy_production%2C_2002_and_2012_%28million_tonnes_of_oil_equivalent%29_YB1
4.png 
 
Στον αντίποδα, οι προσπάθειες της ΕΕ για μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια σε 
συνδυασμό με την οικονομική κρίση στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε 
αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου η οποία στη δεκαετία 2003-2013 
αγγίζει το 15% ενώ μόνο για το 2013 έφτασε το -0,4% προσγειώνοντας την συνολική 
εγχώρια κατανάλωση σε λιγότερο από 18 εκατομμύρια terajoules.  
 

 
Διάγραμμα 16: Μικτή εσωτερική κατανάλωση φυσικού αερίου στην EE-28 σε Χιλιάδες terajoules   
Πηγή: Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Natural_gas_consumption_statistics 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περισσότερες από τις μισές ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ 
καλύπτονται από ενεργειακές ροές που προέρχονται εκτός των συνόρων της. Ο Βαθμός 
Ενεργειακής Εξάρτησης προσδιορίζεται ως το κλάσμα των καθαρών εισαγωγών ενέργειας 
προς τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μιας οικονομίας. Ο Βαθμός  Ενεργειακής 
Εξάρτησης αναδεικνύει το μέγεθος εξάρτησης μιας οικονομίας από τις εισαγωγές 
ενέργειας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο βαθμός ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ 
βρίσκεται από το 2011 στο 54%. Το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγόμενης ενέργειας 
προέρχεται από τη Ρωσία.  
 

EU Imports of natural gas by country of origin 2011 -‘12 

 
Διάγραμμα 17: Εισαγωγές φυσικού αερίου στην ΕΕ το 2011-2012 ανά χώρα προέλευσης  
Πηγή: Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Natural_gas_consumption_statistics 
 
Στην περίπτωση του φυσικού αερίου η ανάγκη για εισαγωγές τείνει να αυξάνεται. Στην ΕΕ η 
παραγωγή φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 0,7% από το 2012 στο 2013 πέφτοντας στις 
6.154 χιλιάδες terajoules. Στον αντίποδα, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου 
αυξήθηκαν στην ΕΕ κατά 29.5 % μέσα στο 2013, αγγίζοντας συνολικά τα 22.986 χιλιάδες 
terajoules. Η ΕΕ έχει ενεργοποιήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο με στόχο να βελτιώσει όλες τις 
εκφάνσεις της ενεργειακής της πολιτικής, από την μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου έως και την μείωση του Βαθμού Ενεργειακής Εξάρτησης. Τα έως τώρα 
αποτελέσματα αυτής της ενεργειακής πολιτικής δείχνουν ότι η ΕΕ: 
 
- Κατάφερε να μην αυξήσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας τα τελευταία δέκα 

χρόνια και να βελτιώσει το μίγμα παραγωγής και αποτελεσματικότητας της 
παραγόμενης ενέργειας της. 

- Δεν κατάφερε να μειώσει την εξάρτηση της από τις εισαγωγές ρώσικων ενεργειακών 
πόρων λόγω των αλλαγών στο ενεργειακό της μίγμα από τη χρήση πετρελαίου και 
λιγνίτη προς τη χρήση φυσικού αερίου. 

 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η τρωτότητα της ΕΕ από την εξάρτηση της στις ρώσικες 
εισαγωγές ενέργειας εξακολουθεί να διατηρείται σε ψηλά επίπεδα. Για την αντιμετώπιση 
του θέματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσης για την 
Ενεργειακή Ασφάλεια και Αλληλεγγύη με στόχο -μεταξύ άλλων- τη μείωση των εισαγωγών 
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ενέργειας κατά 26% έως το 2020. Από τις έξι βασικές δράσεις που εμπεριέχει το σχέδιο, οι 
μισές αποτελούν ευθεία απειλή στα συμφέροντα της Ρωσίας καθώς στοχεύουν και οδηγούν 
στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το ρώσικο φυσικό αέριο.55 Οι εν λόγω δράσεις είναι:  
 
 Η ανάπτυξη του Νότιου Διάδρομου Φυσικού Αερίου, με στόχο την προμήθεια των 

ευρωπαϊκών αγορών με φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας και της Μέσης 
Ανατολής. 

 Η αύξηση της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), με στόχο να αυξηθεί η 
διαθεσιμότητα και η διαφοροποίηση στις αγορές φυσικού αερίου της ΕΕ. 

 Η διασύνδεση των Ευρωπαϊκών αγορών με τους πόρους φυσικού αερίου της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.   

 
Η δομή του ενεργειακού δυναμικού της ΕΕ και των αναγκών σε εισαγωγές ενέργειας που 
αυτό παράγει, έχει προκαλέσει μια εκτεταμένη συζήτηση για την αναγκαιότητα να στραφεί 
η ΕΕ στην προμήθεια φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να ενισχύσει τη 
διαφοροποίηση της από τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας. Η προοπτική αυτή θα 
μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη στην ΕΕ σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζονται εμπόδια 
στη ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Παρόλα αυτά, μια 
τέτοια προοπτική θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή. Η προμήθεια φυσικού αερίου από 
τις ΗΠΑ δείχνει να είναι μια καλή εναλλακτική λύση στα προβλήματα εξάρτησης από το 
ρώσικο φυσικό αέριο, αλλά δεν μεταβάλλει καθόλου τον συνολικό Βαθμό Ενεργειακής 
Εξάρτησης της ΕΕ.  
 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας των ΗΠΑ δείχνει να αποτελεί 
την απαρχή μιας διαδικασίας που κινδυνεύει να αφήσει τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 
στον κόσμο ως τον μοναδικό διεθνή δρώντα που θα συνεχίσει να παρουσιάζει υψηλότατη 
εξάρτηση από ενεργειακές ροές που βρίσκονται εκτός των εδαφών και εκτός της ζώνης 
άμεσης επιρροής του. Με τη Ρωσία να είναι ήδη ενεργειακά αυτόνομη και την Κίνα να 
κατέχει εκτιμώμενες ποσότητες σχιστολιθικού αερίου διπλάσιες από αυτές των ΗΠΑ, η ΕΕ 
δείχνει να μένει πίσω στον διεθνή ανταγωνισμό για την κατοχή ενεργειακών πόρων, 
παρουσιάζοντας έτσι σοβαρό μειονέκτημα έναντι των μεγαλύτερων ανταγωνιστών της στο 
διεθνές οικονομικό πεδίο.56   
 

Rank Country Shale gas (trillion cubic feet) 
1 China 1,115 
2 Argentina 802 
3 Algeria 707 
4 U.S.A* 665 
5 Canada 573 
6 Mexico 545 
7 Australia 437 
8 South Africa 390 
9 Russia 285 

10 Brazil 245 
 World Total 7,299 

Πίνακας 7: Οι δέκα χώρες με τα ψηλότερα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα σχιστολιθικού αερίου στον κόσμο 
Πηγή: U.S. Energy information Administration http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
 

                                                             
55 EUROPA-Summaries of EU legislation, Energy Security and Solidarity Action Plan, (3/2009) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/en0003_en.htm  
56 U.S. Energy information Administration http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
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Παρά τα παραπάνω, η ΕΕ δείχνει έως τώρα να εστιάζει τις προσπάθειες της όχι στην 
επίτευξη Ενεργειακής Αυτονομίας αλλά στην αύξηση της Ενεργειακής της Ασφάλειας μέσω 
της διαφοροποίησης -μεταξύ άλλων- των πηγών προέλευσης των ενεργειακών πόρων που 
εισρέουν στην επικράτεια των κρατών-μελών της.  
 
Με αυτό το στόχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Μάιο του 2014 την «Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας» με σκοπό την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο θέμα της εξασφάλισης επαρκούς 
ροής ενεργειακών πόρων προς τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση στην Ουκρανία και τους σχετικούς κινδύνους για διακοπή της ροής φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία προς της αγορές της ΕΕ, η Στρατηγική προσδιορίζει σειρά μέτρων με 
στόχο να αυξήσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι μιας πιθανής διακοπής της ροής φυσικού 
αερίου τις χειμερινές περιόδους των επόμενων ετών. 
 
Μέρος των εν λόγω μέτρων αποτέλεσε μια σειρά δοκιμών αντοχής (stress tests) τα οποία 
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014 μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Τα stress test είχαν ως στόχο να προσδιορίσουν τις δυνατότητες των 
ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου να ανταπεξέλθουν στην περίπτωση μιας 
γενικευμένης διακοπής της ροής φυσικού αερίου τον επερχόμενο χειμώνα.57 Οι έλεγχοι 
περιελάμβαναν μια σειρά από υποθετικά σενάρια, με το πλέον απαιτητικό να υποθέτει τη 
διακοπή ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την ΕΕ για διάστημα έξι μηνών. 
 
Τα αποτελέσματα των stress test αποκάλυψαν ότι παρά τις άμεσες ενέργειες που όφειλε να 
αναλάβει η ΕΕ για αναδιάταξη του ενεργειακού της μίγματος, τα κράτη-μέλη της Ένωσης 
παρουσίαζαν στη διάρκεια του εξαμήνου ένα συνολικό ενεργειακό έλλειμμα 5 έως 9 
εκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου. Από την ανάλυση προέκυψε επίσης 
ότι μετά από μια εξάμηνη διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ένα μεγάλο 
μέρος των αναγκών φυσικού αερίου της ΕΕ αντικαθίσταται από εισαγωγές φυσικού αερίου 
με φορτία LNG. Σε αυτή τη περίπτωση το μερίδιο του LNG στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ 
αυξάνεται κατά 130% φτάνοντας τα 56 bcm από τα 24 bcm που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.    
 

 
Διάγραμμα 18: Αντικατάσταση Ρώσικου αερίου στο σενάριο εξάμηνης διακοπής παροχής του 
Πηγή: European Commission http://ec.europa.eu/energy/doc/nuclear/2014_stresstests_com_en.pdf 
 

                                                             
57 European Council Conclusions of 27 June 2014, EUCO 79/14 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/143478.pdf  
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Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που προέκυψαν από τα stress test αναδεικνύουν δύο 
θέματα ιδιαίτερης σημασίας τα οποία οφείλουμε να προσεγγίσουμε στη συνέχεια της 
ανάλυσης μας.  
 
Το πρώτο αφορά τη διαπίστωση ότι η τρωτότητα της ΕΕ στην εξάρτηση που έχει από τις 
ροές ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία παραμένει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα καθώς παρά 
τα όποια συμβατικά μέτρα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ένωση αντιμετωπίζει 
το σοβαρό ενδεχόμενο δημιουργίας ελλείμματος ενέργειας. Μια τέτοια εξέλιξη έχει 
σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες σε θέματα υγείας και ποιότητας ζωής για τους 
ευρωπαίους πολίτες. Παράλληλα, δημιουργεί εξίσου σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή 
και την οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην 
απασχόληση και τη δημοσιονομική θέση των κρατών-μελών, λόγω της υψηλής συσχέτισης 
που παρουσιάζει η ροή ενέργειας με την ανάπτυξη του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων οικονομιών.   
 
Το δεύτερο θέμα που προκύπτει από την ανάλυση των stress tests σχετίζεται με τον ρόλο 
του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), που δείχνει να αποτελεί πλέον κρίσιμο 
παράγοντα για τη μείωση της τρωτότητας της ΕΕ από διακοπές στη ροή φυσικού αερίου 
μέσω του συστήματος αγωγών που τροφοδοτούν την ΕΕ με ενέργεια, καθώς αναδεικνύεται 
στην ισχυρότερη εναλλακτική δίοδο εισροής φυσικού αερίου στις αγορές της ΕΕ σε περίοδο 
κρίσης. Η δραματική άνοδος του ποσοστού του LNG στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ η οποία 
αναδείχτηκε μέσω των ενεργειακών stress test αποκαλύπτει την κατεύθυνση στην οποία 
οφείλει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια να αυξήσει την ενεργειακή 
ασφάλεια της Ένωσης.  
 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου 3 της παρούσας ανάλυσης θα εξετάσουμε την ενεργειακή 
εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία επιδιώκοντας να την τοποθετήσουμε στο ευρύτερο φάσμα 
που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των δύο δρώντων του διεθνούς συστήματος. Συγκεκριμένα 
θα επιχειρηθεί να στοιχειοθετηθεί ο ισχυρισμός ότι η σχέση ΕΕ-Ρωσίας περιέχει στοιχεία 
ασύμμετρης αλληλεξάρτησης, εντοπίζοντας παράλληλα τα διλήμματα ασφάλειας που 
προκύπτουν για την ΕΕ από αυτό το γεγονός.  
 
Αναλύοντας περαιτέρω το δεύτερο από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα 
ενεργειακά stress test της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κεφάλαιο 3 ολοκληρώνεται με την 
εξέταση της πρότασης για στροφή της ΕΕ στις εισαγωγές φορτίων LNG προερχόμενου από 
σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ, ως εναλλακτική επιλογή αντιμετώπισης της εξάρτησης από τη 
Ρωσία. Θα εξεταστεί η βιωσιμότητα και το κόστος μιας τέτοιας επιλογής, αλλά και οι 
επιπτώσεις στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και τα αναπόφευκτα διλήμματα ασφαλείας που 
προκύπτουν για την ΕΕ από τη στροφή στο σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ. 
 
 
3.2 Ασύμμετρη Αλληλεξάρτηση και ανταγωνισμός ΕΕ – Ρωσίας. 
Τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα βρίσκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία 
συνδεδεμένες με ισχυρές και συνεχώς αναπτυσσόμενες εμπορικές σχέσεις συνοδευόμενες 
από σημαντικότατες ροές επενδυτικών κεφαλαίων μεταξύ των δύο μερών. Παρά το ότι η 
θέση τους στο διεθνές σύστημα δεν φέρνει απαραιτήτως την ΕΕ και τη Ρωσία σε μια ευθεία 
σύγκρουση των ζωτικών τους συμφερόντων, εντούτοις οι δύο εμπορικοί εταίροι δείχνουν 
να βρίσκονται εν μέσω μιας σχέσης ασύμμετρης αλληλεξάρτησης η οποία παράγει 
σοβαρότατα διλήμματα ασφαλείας και για τις δύο πλευρές.   
 
Σύμφωνα με τους Robert Keohane και Joseph Nye, η αλληλεξάρτηση μεταξύ δύο δρώντων 
του διεθνούς συστήματος δεν προσδιορίζεται απλά από την ύπαρξη υψηλού όγκου στις 
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μεταξύ τους συναλλαγές αλλά στοιχειοθετείται από την ανάδειξη σημαντικών περιορισμών 
στην ελευθερία δράσης έκαστου δρώντα ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης, οι οποίοι με τη 
σειρά τους αποτελούν σημαντικό κόστος για τα κράτη που υπόκεινται σε αυτούς.58  
 
Τα κράτη που εμπλέκονται σε μία σχέση ασύμμετρης αλληλεξάρτησης, υποχρεούνται να 
αποδεχθούν μια σειρά από συγκεκριμένους περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεων τους 
ως διεθνείς δρώντες προκειμένου να διατηρήσουν μια σειρά από συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις εκτεταμένες μεταξύ τους συναλλαγές. Στο 
διάσημο βιβλίο τους “Power & Interdependence” οι Keohane και Nye τονίζουν ότι: «Οι 
ασυμμετρίες στην αλληλεξάρτηση παράγουν πηγές επιρροής των δρώντων στις μεταξύ τους 
συναλλαγές».59  
 
Με βάση τα παραπάνω, προκειμένου να διερευνήσουμε αν η ΕΕ και η Ρωσία εντάσσονται 
στο φάσμα μιας σχέσης ασύμμετρης αλληλεξάρτησης, οφείλουμε να εξετάσουμε δύο 
παραμέτρους. Αφενός την ύπαρξη ή απουσία περιορισμών στην ελευθερία δράσης των δύο 
δρώντων που να συνιστούν ουσιαστική επιβάρυνση για κάθε ένα από αυτούς, και 
αφετέρου τη μορφή και ένταση της ασυμμετρίας στην μεταξύ τους σχέση αλληλεξάρτησης. 
 
Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας προσδιορίζονται τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες από τη μεταξύ τους Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που 
υπογράφηκε το 1997. Η ΣΕΣΣ έθεσε το πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο 
εταίρων, προσδιορίζοντας και προωθώντας τις μεταξύ τους επενδυτικές και εμπορικές 
σχέσεις. Η αρχική ΣΕΣΣ είχε δεκαετή διάρκεια, αλλά από το 2008 ανανεώνεται αυτόματα με 
ετήσια διάρκεια, καθώς τα δύο μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν στην υπογραφή νέας 
Συμφωνίας.  
 
Σε όλο το διάστημα που μεσολάβησε, οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ρωσίας συνεχιζόταν με 
σκοπό την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας η οποία θα δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Την μορφή μιας νέας ΣΕΣΣ προσδιορίζει και επηρεάζει 
η προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) από τον Αύγουστο 
του 2012, η έντονη εμπορική αλληλεξάρτηση αλλά και ο αυξανόμενος πολιτικός 
ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εταίρων.  
 
Η επέμβαση της Ρωσίας στην Κριμαία έχει οδηγήσει στη διακοπή των συνομιλιών σχετικά 
με τη νέα συμφωνία. Οι οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία που αποφασίστηκαν 
το 2014 αλλά και το εμπάργκο της Μόσχας στις εισαγωγές τροφίμων από την ΕΕ, έπληξαν 
τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μερών αλλά δεν άλλαξαν ουσιαστικά τα δομικά 
στοιχεία στις μεταξύ τους οικονομικές συναλλαγές.  
 
Ο συνολικός όγκος του εμπορίου μεταξύ των δύο μερών έχει υπερδιπλασιαστεί την 
τελευταία δεκαετία, από τα 120 δις ευρώ το 2004 στα 285 δις το 2014, έχοντας φτάσει την 
κορυφή των συναλλαγών το 2012 όπου το συνολικό εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο 
μερών είχε ξεπεράσει τα 330 δις ευρώ. 

                                                             
58 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, (New York: Longman, 2001), 7-8 
59 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 9 
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Διάγραμμα 19: Εμπορικό ισοζύγιο ΕΕ-Ρωσίας 2000-2010 (σε εκατομμύρια ευρώ) 
Πηγή: Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5580036/KS-SF-11-069-EN.PDF 
 
 

 
Διάγραμμα 20: Εμπορικό ισοζύγιο ΕΕ-Ρωσίας 2012-2015 (σε δις ευρώ) 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/  
  
Η ανάλυση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών αναδεικνύει ότι η ΕΕ και η Ρωσία ως  
εμπορικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αμφότερες τις οικονομίες τους 
καθώς ο καθένας βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους του 
άλλου.  
 
Μια πιο προσεκτική παρατήρηση της κατάταξης που παρουσιάζεται στους πίνακες 8 και 9 
που ακολουθούν, αναδεικνύει ένα πρώτο στοιχείο για την βάση στην οποία στηρίζεται η 
σχέση των δύο μερών και η οποία παράγει τα δομικά στοιχεία της μεταξύ τους 
αλληλεξάρτησης.  
 
Το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο, ευνοεί σαφέστατα τη Ρωσία η οποία παρουσιάζει 
εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Ένωσης που κυμαίνεται μεταξύ 70 – 90 δις ευρώ το χρόνο 
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για την τελευταία πενταετία. Παράλληλα όμως, αναδεικνύεται ότι η ΕΕ είναι πολύ πιο 
σημαντικός εταίρος για τη Ρωσία από ότι είναι η Ρωσία για την ΕΕ. 
 
Για την ΕΕ η Ρωσία είναι ο 3ος πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος καθώς κατέχει τη 3η θέση 
ως χώρα προέλευσης των εισαγωγών της ΕΕ και την 4η θέση ως χώρα υποδοχής των 
εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Ρωσία όμως, η ΕΕ είναι μακράν ο πιο πολύτιμος 
εμπορικός εταίρος, καθώς κατέχει με διαφορά την 1η θέση ως χώρα υποδοχής των ρώσικων 
εξαγωγών αλλά και ως χώρα προέλευσης των ρώσικων εισαγωγών. 
 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ενώ για την ΕΕ το εμπόριο με τη Ρωσία 
αντιπροσωπεύει λιγότερο από 9% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της Ένωσης, για 
τη Ρωσία το εμπόριο με την ΕΕ αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του συνολικού όγκου των 
εμπορικών συναλλαγών της χώρας.  
 
Το τελευταίο αυτό στοιχείο αναδεικνύει την ευαισθησία –και συνεπώς την τρωτότητα- της 
ρώσικης οικονομίας στις εμπορικές της σχέσεις με την ΕΕ και το βαθμό επιρροής που αυτές 
μπορούν να ασκήσουν στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών της Μόσχας σε σχέση με 
τις Βρυξέλλες.  
 

 
Πίνακας 8: Δέκα μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ το 2014 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf  
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Πίνακας 9: Δέκα μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας το 2013 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf  
 
Η ασύμμετρη επίδραση των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας σε καθένα από τους δύο 
εταίρους, αναδεικνύεται και μέσω της σύγκρισης των αντίστοιχων ΑΕΠ τους. Οι συνολικές 
εμπορικές συναλλαγές των 285 δις ευρώ μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, αντιπροσωπεύουν λιγότερο 
από 2% του ΑΕΠ της ΕΕ ενώ αποτελούν περισσότερο από το 16% του ΑΕΠ της Ρωσίας. Η 
σχέση αυτή αποκαλύπτει την ετεροβαρή επίδραση που έχει η εξέλιξη των εμπορικών 
σχέσεων των δύο εταίρων στη συνολική οικονομική δραστηριότητα του καθένα από 
αυτούς, καθώς και την υψηλή εξάρτηση της Ρώσικης οικονομίας από την ποιότητα και 
ένταση των εμπορικών της σχέσεων με την ΕΕ.  

 
Πίνακας 10: Παγκόσμια κατάταξη ΑΕΠ (σε USD) - 2014 
Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01 
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Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο παραγωγής πολιτική ισχύος στο σύγχρονο 
διεθνές σύστημα και σύμφωνα με τον Robert Gilpin η επιδίωξη της ισχύος και η επίτευξη 
οικονομικής μεγέθυνσης είναι «αναπόφευκτα συνδεδεμένα» μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον 
Gilpin, ένα ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 2% και 3% το οποίο διατηρείται για 
ικανό χρονικό διάστημα, δύναται να παράγει σημαντικότατα θετικά αποτελέσματα στους 
συντελεστές ισχύος που διαχειρίζεται ένα κράτος.60  
 
Με βάση τα παραπάνω, το ζήτημα της διατήρησης σταθερών ή και αυξανόμενων ρυθμών 
οικονομικής ανάπτυξης για τη ρώσικη οικονομία και η σύνδεση του με τις εμπορικές 
σχέσεις με την ΕΕ αναδεικνύονται ως ζωτικής σημασίας παράγοντας για τη Ρωσία. Από την 
έκθεση “National Security Strategy to 2020,” που εξέδωσε το Κρεμλίνο τον Μάιο του 2009, 
προκύπτει ότι τα ρώσικα συμφέροντα και οι επιδιώξεις της Μόσχας για ανασύσταση και 
ενδυνάμωση της ισχύος και επιρροής της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα δύνανται να 
διασφαλιστούν μέσα από τη διατήρηση και διόγκωση της οικονομικής ανάπτυξης.61 
 
Ενώ όμως η εξέταση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-Ρωσίας, αποκαλύπτει την 
εξάρτηση και τρωτότητα της ρώσικης οικονομίας από το εμπόριο με την ΕΕ, μια ανάλυση 
του περιεχομένου αυτών των εμπορικών συναλλαγών αποκαλύπτει μια διαφορετική 
εξάρτηση η οποία σχετίζεται με την συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των εισαγωγών 
της ΕΕ σε προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.   
 

 
Πίνακας 11: Κατάταξη των εισαγωγών ΕΕ από τη Ρωσία ανά κατηγορία προϊόντων (2014)  
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf  
 
Σχεδόν το 75% του όγκου των εισαγωγών της ΕΕ που προέρχονται από τη Ρωσία αφορούν 
ορυκτά καύσιμα και προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Οι εισαγωγές ενέργειας από 
τη Ρωσία ξεπέρασαν τα 136 δις ευρώ το 2014 καλύπτοντας το 30% του συνόλου των 
εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ. Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει την υψηλότατη εξάρτηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές ρώσικων ενεργειακών πόρων. 

                                                             
60  Robert Gilpin, War and change in world politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 67-69 
61 Sophia Dimitrakopoulou & Andrew Liaropoulos, Russia’s national security strategy to 2020: A great power in the making? 
Caucasian Review of International Affairs, Vol. 4 (1) 2010 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία δείχνουν να βρίσκονται στις δύο άκρες μιας σχέσης  
αλληλεξάρτησης καθώς και στις δύο περιπτώσεις, ένα κρίσιμο κομμάτι της οικονομικής 
τους δραστηριότητας επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά από τις αποφάσεις και πολιτικές 
επιλογές του άλλου. Η οικονομία της Ρωσίας εξαρτάται άμεσα από τις αποφάσεις των 
Βρυξελλών για τον όγκο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εμπορικών συναλλαγών που 
διακινούνται από και προς την αγορά της Ρωσίας, ενώ αντίστοιχα, η οικονομική 
δραστηριότητα στην ΕΕ επηρεάζεται άμεσα από τις κινήσεις του Κρεμλίνου όσον αφορά τον 
όγκο και τη σταθερότητα προσφοράς του φυσικού αερίου και πετρελαίου που φτάνει από 
τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές αγορές. 
  
Όπως όμως αναφέραμε και νωρίτερα, για να  στοιχειοθετηθεί ασύμμετρη αλληλεξάρτηση, 
σύμφωνα με τους Keohane και Nye, δεν είναι ικανή ως συνθήκη απλά και μόνο η ύπαρξη 
υψηλού όγκου στις μεταξύ τους συναλλαγές αλλά απαιτείται η ανάδειξη σημαντικών 
περιορισμών στην ελευθερία δράσης έκαστου δρώντα ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης, οι 
οποίοι με τη σειρά τους να αποτελούν σημαντικό κόστος για τα κράτη που υπόκεινται σε 
αυτούς.62 
 
Η αποφασιστικότητα της Ρωσίας να διατηρήσει τις εμπορικές της σχέσεις με την ΕΕ σε 
ικανοποιητικά για την ίδια επίπεδα, συνεπάγεται περιορισμούς στις επιλογές κινήσεων  
στον τρόπο αντίδρασης της Μόσχας στις πιέσεις των ευρωπαίων αξιωματούχων σε θέματα 
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέματα παραβίασης εθνικής κυριαρχίας όπως 
στην περίπτωση της Ουκρανίας.63 Παρά την κατά καιρούς επιθετική ρητορική της Μόσχας 
όσον αφορά τις επιλογές της για την κατεύθυνση των ενεργειακών της πόρων, στην πράξη η 
Μόσχα επιλέγει να μη συγκρουστεί με τις Βρυξέλες σε θέματα ενέργειας. Τον Μάρτιο του 
2013 όταν η οικονομική κρίση στην Κύπρο ήταν στο κρισιμότερο σημείο της, η Ρωσία 
επέλεξε να μη προχωρήσει σε δανεισμό της Λευκωσίας ώστε να μη έρθει σε ευθεία 
σύγκρουση με τις επιλογές της ΕΕ στο θέμα της δημοσιονομικής προσαρμογής του νησιού, 
παρά τις γενναιόδωρες υποσχέσεις των Κυπρίων για παροχή μεριδίου από τα κυπριακά 
αποθέματα φυσικού αερίου στη Ρωσία.64 Παράλληλα, οι πρόσφατες απειλές της Ρωσίας για 
την κατασκευή του αγωγού Turkish Stream που είναι σχεδιασμένος για να στέλνει φυσικό 
αέριο απευθείας από τη Μαύρη Θάλασσα στην Τουρκία και από κει στην Ελλάδα μέσω της 
κατασκευής του επονομαζόμενου Greek Stream, φαίνεται να εντάσσεται περισσότερο στα 
πλαίσια κινήσεων πρόσκαιρου εντυπωσιασμού παρά της επιλογής ρήξης με τα ενεργειακά 
σχέδια της ΕΕ.65  
 
Ομοίως, η αναγκαιότητα των Βρυξελλών να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη ροή 
ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία προς τις αγορές των κρατών-μελών της Ένωσης, 
περιορίζει την ικανότητα της ΕΕ να εφαρμόσει αποτελεσματικά την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας στις περιοχές συνόρων της ΕΕ που βρίσκονται κάτω από τη σφαίρα πολιτικής ή 
στρατιωτικής επιρροής της Ρωσίας. Κάτω από το ίδιο πρίσμα, οι κυρώσεις που εφαρμόζει η 
ΕΕ έναντι της Ρωσίας, οφείλουν να εξετάζονται συνεχώς από τους ευρωπαίους 
αξιωματούχους σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο που θα έχουν στις αποφάσεις της Ρωσίας 
για τον όγκο ενεργειακών πόρων που θα εισρεύσουν στην ΕΕ την επόμενη περίοδο. 
Έτσι, ενώ σε δηλώσεις της τον Σεπτέμβριο του 2014, η Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Federica Mogherini, δήλωσε με 
αφορμή την επέμβαση της Ρωσίας στην Κριμαία ότι «Η Ρωσία δεν θεωρείται πλέον 

                                                             
62 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 7-8 
63 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy-The return of Great Power politics, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2012) 137 
64 Henry Meyer & Olga Tanas, Cyprus Offers Russia Gas, Banking Assets for Rescue, Sarris Says, Bloomberg, (Mar 21, 2013), 
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-21/cyprus-offers-russia-gas-banking-assets-for-rescue-sarris-says.html  
65 Reva Bhalla, Russia Nervously Eyes the U.S.-Iran Deal, Stratfor Global Intelligence, April 7, 2015  
https://www.stratfor.com/weekly/russia-nervously-eyes-us-iran-deal  
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στρατηγικός εταίρος της ΕΕ», η ΕΕ αποφάσισε τελικά να καθυστερήσει έως το 2016 την 
υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, σε μια 
προσπάθεια να μετριάσει τις αντιδράσεις της Μόσχας.66 Στο ίδιο πλαίσιο κινήσεων, το 
προσχέδιο της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Συνεργασίας στη Ρίγα της Λετονίας τον 
Μάιο του 2015 δεν αναφέρει τίποτα για το θέμα των αιτήσεων της Μολδαβίας, Γεωργίας 
και Ουκρανίας για είσοδο στην ΕΕ.67 
 
Οι περιορισμοί στο εύρος και την ένταση των δράσεων που δύναται να αναλάβει το κάθε 
μέρος έναντι του άλλου, συνιστούν κόστος και για τους δύο διεθνείς δρώντες 
προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση τους ως ασύμμετρη αλληλεξάρτηση. Η ΕΕ και 
η Ρωσία αναγκάζονται έτσι να προσμετρούν αλλήλους ως μια διαρκή απειλή καθώς η  
μεταξύ τους σχέση δημιουργεί όχι μόνο οικονομικές εξαρτήσεις αλλά και απειλές για την 
εθνική τους ασφάλεια. Οι προσπάθειες της Μόσχας να ξεπεράσει τους περιορισμούς που 
προκύπτουν από την ασύμμετρη αλληλεξάρτηση της με την ΕΕ, εστιάζονται στις διμερείς 
σχέσεις της με καθένα από τα κράτη-μέλη της Ένωσης.68 Μπορεί η ΕΕ ως σύνολο να 
αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο στον κόσμο ξεπερνώντας κατά πολύ τη Ρωσία, 
αλλά συγκρίνοντας τη Ρωσία με κάθε κράτος-μέλος χωριστά, η εικόνα αλλάζει δραματικά 
υπέρ της Ρωσίας. Η  Μόσχα αποκτά έτσι τη δυνατότητα να ξεφύγει από τις αρνητικές 
επιπτώσεις της αλληλεξάρτησης με την ΕΕ και τους περιορισμούς που αυτή επιβάλλει στην 
ανεμπόδιστη άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής.  
 
Οι προσπάθειες της Ρωσίας να μεταφέρει τις σχέσεις της με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε 
διμερές επίπεδο εκμεταλλεύονται το κενό που δημιουργείται από τα δομικά προβλήματα 
που παρουσιάζει η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ. Η 
ΚΕΠΠΑ δείχνει να μην έχει πετύχει μέχρι στιγμή να μετασχηματίσει τα επιμέρους εθνικά 
συμφέροντα των κρατών-μελών στη δημιουργία μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής 
πολιτικής η οποία να μπορεί να εκφράζει μία κοινή συνισταμένη που καλύπτει τα θέματα 
εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής των κρατών μελών που την απαρτίζουν.69 Ως 
αποτέλεσμα, προκύπτει μία πολυφωνία πολιτικών θέσεων από τα διάφορα κράτη-μέλη που 
στα πλαίσια της αυτοβοήθειας επιδιώκουν να διαχειριστούν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία 
περισσότερο σε διμερές παρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο στη 
Μόσχα τα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα που χρειάζεται προκειμένου να προωθήσει τα 
συμφέροντα της σε θέματα ασφαλείας στα ευρωπαϊκά της σύνορα.  
 
Οι Βρυξέλλες από την πλευρά τους επιδιώκουν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς που 
προκύπτουν από τη σχέση ασύμμετρης αλληλεξάρτησης με τη Ρωσία μέσω της βελτίωσης 
του ενεργειακού μίγματος της Ένωσης και της διαφοροποίησης των πηγών προέλευσης των 
ενεργειακών πόρων που εισάγονται στις αγορές της ΕΕ.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Ασφάλεια και 
Αλληλεγγύη στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα στο κεφάλαιο 3 της παρούσας μελέτης. 
  
Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, οι δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου που αποτελούν ευθεία 
απειλή στα συμφέροντα της Ρωσίας αφορούν την ανάπτυξη του Νότιου Διάδρομου 
Φυσικού Αερίου, την αύξηση της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στις 
ευρωπαϊκές αγορές και τη διασύνδεση των Ευρωπαϊκών αγορών με τους πόρους φυσικού 

                                                             
66 Euractiv.com, Mogherini: Russia is no longer the EU’s strategic partner, 2/9/2014 http://www.euractiv.com/sections/global-
europe/mogherini-russia-no-longer-eus-strategic-partner-308152  
67 Euractiv.com, EU to postpone Ukraine free trade pact to 2016, 5/5/2015 
http://www.euractiv.com/sections/europes-east/eu-postpone-ukraine-free-trade-pact-2016-314326  
68 Anke Schmidt-Felzmann, Is the EU’s failed relationship with Russia the member states’ fault? L'Europe en Formation 2014/4 
(n° 374), p. 40-60. 
69 Γιώργος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, (Εκδ. Ποιότητα: Αθήνα, 2012) 227-236 
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αερίου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.70 Μια από τις κινήσεις υλοποίησης των παραπάνω 
σχεδιασμών αφορά τη δημιουργία του ευρωπαϊκού Νότιου Διαδρόμου, και συνδέεται με 
την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κατασκευής του Trans Adriatic Pipeline (TAP) 
ο οποίος συνδέει τις αγορές της ΕΕ με τις πηγές φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν μέσω 
Τουρκίας, Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο ασύμφορη την 
κατασκευή του ρώσικου South Stream.  
 
Η κατασκευή του ΤΑΡ ενισχύει σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να διαφοροποιήσει τις 
πηγές προέλευσης του φυσικού αερίου που ρέει στις ευρωπαϊκές οικονομίες και να 
μειώσει την τρωτότητα έναντι των διακυμάνσεων τροφοδοσίας ρωσικού φυσικού αερίου 
μέσω της Ουκρανίας. 
 

 
Χάρτης 2: Υπαρκτοί και σχεδιαζόμενοι αγωγοί φυσικού αερίου προς την Ευρώπη 
Πηγή: The Economist, http://www.economist.com/node/14041672 
 
Όσο αφορά το στόχο για τη αύξηση χρήσης LNG θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα στην ΕΕ 
δεν έχει αναπτυχθεί ένα επαρκές δίκτυο τερματικών σταθμών LNG. Επί του παρόντος 
λιγότεροι από 15 σταθμοί LNG βρίσκονται σε λειτουργία σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Από αυτούς, 
μόνο ο ελληνικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα βρίσκεται κοντύτερα στις εμπορικές 
γραμμές που συνδέουν το φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του Κόλπου με 
τις ευρωπαϊκές αγορές.  
 
Παρόλα αυτά, μια σειρά από νέους σταθμούς επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού  
αερίου βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, αυξάνοντας τη μελλοντική δυνατότητα της 
ΕΕ να υποδεχθεί σημαντικές ποσότητες LNG στις ευρωπαϊκές αγορές.  
 

                                                             
70 EUROPA-Summaries of EU legislation, Energy Security and Solidarity Action Plan, (3/2009) 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/en0003_en.htm  
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Σύμφωνα με μελέτη που συνέταξε το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (CEER) το 2011, περισσότεροι από 30 νέοι σταθμοί LNG βρίσκονται στο στάδιο 
σχεδιασμού ή κατασκευής, οδηγώντας στον τριπλασιασμό των υφιστάμενων μονάδων 
υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου ενώ ήδη η δυναμικότητα 
επαναεριοποίησης LNG στην Ευρώπη έχει διπλασιαστεί από τα 100 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα το χρόνο (bcm/y) το 2008 στα 205bcm/y το 2012.71  
 
Η ραγδαία αύξηση των σταθμών LNG επί ευρωπαϊκού εδάφους στα επόμενα χρόνια είναι 
ενδεικτική του προσανατολισμού πολλών κρατών-μελών της ΕΕ προς τις εισαγωγές LNG 
από τις ΗΠΑ και συμπίπτουν με το συνολικότερο σχεδιασμό της ΕΕ για αύξηση της 
ανεξαρτησίας από το ρώσικο φυσικό αέριο.72   
       

 
Χάρτης 3: Υπαρκτοί και σχεδιαζόμενοι Σταθμοί Υποδοχής LNG στην Ευρώπη 
Πηγή: The Global Warming Policy Foundation, http://www.thegwpf.org/eu-buy-shale-gas/ 
 
Στο σκέλος της διασύνδεσης των Ευρωπαϊκών αγορών με τους ενεργειακούς πόρους της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου οι ιδιαιτερότητες της περιοχής δείχνουν να καθυστερούν την 
ουσιαστική ανάπτυξη του δυναμικού που παρουσιάζουν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου 
του Ισραήλ της Κύπρου και της Ελλάδας και της κατεύθυνσης τους προς τις ευρωπαϊκές 
αγορές.  
 
 
 
 
 
                                                             
71 Council of European Energy Regulators, LNG Terminals in Europe, (6/9/2011), http://www.energy-
regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_WORKSHOP/CEER-
ERGEG%20EVENTS/GAS/1st%20workshop%20on%20access%20to%20European%20LNG%20terminals 
72 Marie-Martine Buckens, EU Willing To Buy US Shale Gas, The Global Warming Policy Foundation, (20/12/12), 
http://www.thegwpf.org/eu-buy-shale-gas/ 
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Δύο έργα σε αυτόν τον τομέα βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού τα τελευταία χρόνια. 
Αυτά είναι: 
 
 Ο αγωγός East Med Pipeline που στοχεύει να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα 

κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου προς την ΕΕ με δυναμικότητα 15 bcm/y  που 
είναι μεγαλύτερη κατά 50% αυτής του ΤΑΡ.73 
 

 Το καλώδιο Euroasia Interconnector που έχει σαν στόχο τη διασύνδεση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας με την υπόλοιπη ΕΕ με 
δυνατότητα μεταφοράς 2000 ΜW (μεγαβάτ) διπλής κατεύθυνσης.74 

 

 
Χάρτης 4: Διαδρομή του προτεινόμενου East Med Pipeline 
Πηγή: ΔΕΠΑ, http://www.depa.gr/uploads/files/poseidon/Eastmed%20pipeline%20for%20PCIs_ENG_final.pdf  
 

 
Χάρτης 5: Διαδρομή του προτεινόμενου Euroasia Interconnector 
Πηγή: http://www.euroasia-interconnector.com/News-
Progress_Meeting_for_Implementation_of_the_EuroAsia_Interconnector,1042  
                                                             
73 Alex Lagakos, Evripidis Tsakiridis, East Med Pipeline: the Game-Changer Europe Chooses to Ignore, 
www.naturalgaseurope.com, 8/5/2015 http://www.naturalgaseurope.com/east-med-pipeline-the-game-changer-europe-
chooses-to-ignore-23628  
74Progress Meeting for Implementation of the EuroAsia Interconnector 18/5/2015 www.euroasia-interconnector.com  
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Παρά τα κατά καιρούς μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί από τις 
ενδιαφερόμενες χώρες για την ανάπτυξη των παραπάνω σχεδίων, η υλοποίηση τους 
συναντά σημαντικές δυσκολίες τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο σε επίπεδο διεθνούς 
πολιτικής καθιστώντας το τρίτο αυτό σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από τη Ρωσία όχι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό έως σήμερα.  
 
3.4 Διερεύνηση των στοιχείων δημιουργίας ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ.  
Για την ΕΕ, οι εισαγωγές LNG προερχόμενου από την αφθονία αποθεμάτων σχιστολιθικού 
αερίου των ΗΠΑ θα μπορούσε να αναδειχθεί σε αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα της 
ασύμμετρης αλληλεξάρτησης με τη Ρωσία. 
 
Πρόσθετα, οι χαμηλές τιμές του φυσικού αερίου στην αγορά των ΗΠΑ, αφήνουν περιθώρια 
για προσδοκίες ότι οι εισαγωγές αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου θα μπορούσαν να 
γίνουν σε χαμηλότερες τιμές από αυτές με τις οποίες εισάγεται το ρωσικό φυσικό αέριο 
στις αγορές της ΕΕ. Μελέτη που διενεργήθηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρει ότι 
η παραγωγή σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ οδηγεί ήδη σε χαμηλότερες τιμές του 
φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο και συμπεραίνει -μεταξύ άλλων- ότι βοηθά στο 
άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
συνολικά χαμηλότερες τιμές για το φυσικό αέριο που εισάγεται στην ΕΕ.75  
 
Το εύρος τιμών στα εισαγόμενα από τις ΗΠΑ φορτία LNG αναδεικνύεται έτσι σε κρίσιμο 
παράγοντα στην προσπάθεια αντικατάστασης του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ και της 
μετατόπισης από το συμβατικό στο υγροποιημένο φυσικό αέριο.      
Η αυξημένη παραγωγή σχιστολιθικού αερίου σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της 
ζήτησης έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ τα 
τελευταία 7 χρόνια. 
 
Henry Hub Natural Gas Spot Price 

 
Διάγραμμα 21: Δείκτης Henry Hub Τιμών Αγοράς φυσικού αερίου στις ΗΠΑ 
Πηγή: U.S. Energy information Administration http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm  
 
Τα επιχειρήματα υπέρ μιας σταθερής ροής φθηνών ποσοτήτων φυσικού αερίου από τις 
ΗΠΑ προς την ΕΕ για τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζεται και από τις εκτιμήσεις για 
συνεχόμενη αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.76 

                                                             
75 European Parliament Briefing, Shale gas and EU energy security, 12/2014 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/542167/EPRS_BRI%282014%29542167_REV1_EN.pdf 
76 ΕΙΑ, Annual Energy Outlook 2014, http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383%282014%29.pdf  
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Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, στην ετήσια έκθεση της τον Απρίλιο του 2014 εκτιμά ότι 
η παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ θα παρουσιάσει περισσότερο από 50% αύξηση στα 
επόμενα 20 χρόνια.    

  
Διάγραμμα 22: Πρόβλεψη παραγωγής φυσικού αερίου στις ΗΠΑ 
Πηγή: U.S. Energy information Administration http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383%282014%29.pdf  
 
Παράλληλα όμως με τις θετικές αυτές εκτιμήσεις υφίστανται ισχυρές ενδείξεις ότι οι τιμές 
του φυσικού αερίου δεν μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα στα ισχύοντα χαμηλά 
επίπεδα. Πρόσθετα, οι τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν παρουσιάσει βίαιες 
αυξομειώσεις στο παρελθόν παρόμοιες με τις αντίστοιχες που εμφανίζονται κατά καιρούς 
στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου.  
 
Παρά την ισχυρή πτώση στις τιμές του δείκτη Henry Hub που είναι ο πλέον ενδεικτικός των 
τιμών αγοράς για το φυσικό αέριο στις ΗΠΑ, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι τιμές των 
φορτίων LNG που εξάγονται από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση τα 
τελευταία χρόνια.77 Η αυξημένη ζήτηση από τις ασιατικές αγορές όπου οι υφιστάμενες 
τιμές φυσικού αερίου είναι ήδη σημαντικά ψηλότερες από τις αντίστοιχες σε ΕΕ και ΗΠΑ, 
οδηγούν σε γενικότερη αύξηση των τιμών για τα φορτία LNG που εξάγονται από τις ΗΠΑ.  
 
Παράλληλα, έκθεση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εξαγωγές σχιστολιθικού αερίου, οι εγχώριες τιμές φυσικού  
αερίου οδηγούνται σε ψηλότερα επίπεδα, γεγονός που με τη σειρά του ωθεί τα φορτία 
εξαγώγιμου LNG σε ψηλότερες τιμές πώλησης.78  
 
Το στοιχείο αυτό πλήττει το επιχείρημα ότι μια ενδεχόμενη στροφή της ΕΕ προς το 
αμερικανικό LNG μπορεί να προσφέρει και οικονομικά πλεονεκτήματα στην Ευρώπη πέραν 
της αποδέσμευσης της από την σχέση ασύμμετρης αλληλεξάρτησης με την Ρωσία.  
 

                                                             
77 U.S. Energy information Administration http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9133us3m.htm 
78 U.S. Energy information Administration, Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets, 1/2012, 
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/fe_eia_lng.pdf  
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Διάγραμμα 23: Εξέλιξη αμερικανικών τιμών LNG 
Πηγή: U.S. Energy information Administration http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9133us3m.htm  
 

 
Ένα ακόμα στοιχείο που προκαλεί αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα των Ηνωμένων 
Πολιτειών να διατηρήσουν τις τιμές παραγωγής του σχιστολιθικού φυσικού αερίου σε 
μακροπρόθεσμα χαμηλά επίπεδα είναι το λειτουργικό κόστος παραγωγής για την 
πλειονότητα των εταιριών εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου που 
δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά.79 Δύο παράγοντες δείχνουν να συνηγορούν 
σε αυτό το συμπέρασμα. 
 
Ο πρώτος παράγοντας αφορά στη βιομηχανία εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου, η οποία δεν 
έχει πετύχει ακόμα να φτάσει σε εκείνο το τεχνολογικό επίπεδο που θα επιτρέψει την 
επέκταση της εξορυκτικής διαδικασίας με μειωμένα λειτουργικά κόστη σε επίπεδα τέτοια 
που θα προστατεύουν τον κλάδο από τις κατά καιρούς έντονες διακυμάνσεις των 
παγκοσμίων τιμών φυσικού αερίου.   
 
Ο δεύτερος παράγοντας εντοπίζεται στο γεγονός ότι για ένα μεγάλο μέρος των εταιριών 
του κλάδου, το κόστος ανά σημείο εξόρυξης παραμένει διαχρονικά πάνω από το νεκρό 
σημείο παραγωγής, καθιστώντας την παραγωγή σχιστολιθικού αερίου ασύμφορη. Η 
επιβίωση αυτών των εταιριών επιτυγχάνεται βραχυπρόθεσμα από τις σημαντικές 
φοροαπαλλαγές και τη δυνατότητα μόχλευσης κεφαλαίων που συνοδεύουν τις νέες 
κεφαλαιουχικές επενδύσεις αλλά μακροπρόθεσμα η διατήρηση των τιμών σε χαμηλά 
επίπεδα οδηγεί αναπόφευκτα στη συσσώρευση λειτουργικών ζημιών.    
 
Μια πρόσφατη ανάλυση Νεκρού Σημείου από την Bank of America σε 32 από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου των ΗΠΑ,  αποκάλυψε ότι το μέσο 
λειτουργικό κόστος εξόρυξης για τον κλάδο βρισκόταν -σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία του 2008- στα οκτώ δολάρια ανά χίλια κυβικά πόδια (8$/Mcf). Καθώς η 
μέση τιμή αγοράς το 2014 κινούταν στα 5$/Mcf, είναι προφανές ότι η πλειονότητα των 
εταιριών παρουσίασαν λειτουργικές ζημίες.80 

 

                                                             
79 Sheet al Nasta, North American Shale Gas Output Defies Break even Economics, 2010  www.platts.com    
80 Ruud Weijermars, Weighted Average Cost of Retail Gas, ELSEVIER, (08/2011) www.elsevier.com/locate/enpol  
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Average break-even price for 32 major unconventional gas producers in the US 

 
Διάγραμμα 24: Μέσο Νεκρό Σημείο κόστους παραγωγής των 32 μεγαλύτερων παραγωγών σχιστολιθικού 
αερίου στις ΗΠΑ 
Πηγή: BOA 2009 - ELSEVIER, Energy Policy www.elsevier.com/locate/enpol 
 
Εφόσον δεν προκύψουν σημαντικά άλματα στην τεχνολογία εξόρυξης σχιστολιθικού 
φυσικού αερίου, είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι η επιβίωση του κλάδου περνάει μέσα 
από την -αναπόφευκτη- αύξηση των τιμών πώλησης στις αμερικανικές και διεθνείς αγορές.  
 
Η παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει ότι για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής 
Ασφάλειας, μια πιθανή αντικατάσταση των ρώσικων ενεργειακών ροών με εισαγωγές LNG 
από τις ΗΠΑ δεν μπορεί να υποστηριχτεί στη βάση των οικονομικών ωφελειών που αυτή θα 
μπορούσε να αποφέρει για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας δεν εστιάζει αποκλειστικά στη μείωση του ενεργειακού 
κόστους. Αντιθέτως δίνει σημαντικά μεγαλύτερο βάρος στη δημιουργία των προϋποθέσεων 
που θα εξασφαλίσουν τη σταθερή και αδιάκοπη ροή επαρκών ενεργειακών πόρων για την 
ομαλή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ευρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Κεντρικό ρόλο σε αυτό το στόχο της Ένωσης, έχει η προσπάθεια 
διαφοροποίησης των πηγών προέλευσης του ενεργειακού μίγματος, μια προσπάθεια που 
περνάει αναπόφευκτα μέσα από την άρση των συνθηκών ασύμμετρης αλληλεξάρτησης με 
τη Ρωσία.    
 
Το ερώτημα που αναδεικνύεται σε αυτό το σημείο της ανάλυσης, είναι το αν η ΕΕ είναι 
διατεθειμένη να αντικαταστήσει την εξάρτηση της σε ρώσικους ενεργειακούς πόρους από 
μία νέα εξάρτηση, αυτή τη φορά από το σχιστολιθικό φυσικό αέριο των ΗΠΑ. Για να 
μπορέσουμε να απαντήσουμε με αξιοπιστία το παραπάνω ερώτημα θα πρέπει να 
εξετάσουμε τη δομή και τα βασικά δεδομένα των οικονομικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, όπως 
κάναμε νωρίτερα στην ανάλυση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας. 
 
Στην περίπτωση των ΗΠΑ, βλέπουμε ότι το ειδικό βάρος που έχει η χώρα ως εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Ρωσίας. Οι εμπορικές 
συναλλαγές της ΕΕ με τις ΗΠΑ είναι κατά 80% μεγαλύτερες από αυτές με τη Ρωσία 
καθιστώντας τη σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων του κόσμου 
ιδιαιτέρως πολύτιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον ίδιο λόγο, η ΕΕ οφείλει να είναι 
εξαιρετικά προσεκτική στη διαχείριση των στοιχείων εκείνων που δύνανται να 
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δημιουργήσουν μεταβολές στην ισορροπία ισχύος μεταξύ των δύο δρώντων του διεθνούς 
συστήματος, ακόμα και αν αυτή αφορά κυρίως φορτία ήπιας και όχι σκληρής ισχύος.  
 

 
Διάγραμμα 25: Εμπορικοί εταίροι της ΕΕ το 2014 (σε δις Ευρώ) 
Πηγή: Eurostat, 15/6/2015 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf  

 
Αναλύοντας περαιτέρω τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ 
βρίσκουμε πως οι δύο εταίροι αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους εμπορικούς δρώντες 
στον κόσμο με συνολικό όγκο εμπορικών συναλλαγών πάνω από 3 τρισεκατομμύρια 
έκαστος. Είναι προφανές ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών και τα μερίδια του κάθε 
δρώντα στην παγκόσμια αγορά είναι τέτοια που τους φέρνει σε ευθεία σύγκρουση μεταξύ 
τους καθώς ανταγωνίζονται και επιδιώκουν να κατακτήσουν μερίδια από τις ίδιες αγορές 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 

Main players for international trade, 2012 (billion EUR) 

 
Διάγραμμα 26: Κύριοι δρώντες διεθνούς εμπορίου το 2012 (σε δις ευρώ) 
Πηγή: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Main_players_for_international_trade,_20
12_%28billion_EUR%29_YB15.png 
 
Εξίσου σημαντικός είναι ο ανταγωνισμός για τα παγκόσμια μερίδια αγοράς Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων (FDI- Foreign Direct Investments). Οι ΗΠΑ αποτελούν και σε αυτό το πεδίο τον 
πλέον σημαντικό εταίρο και ανταγωνιστή σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερο από το 30% των 
FDI της ΕΕ κατευθύνθηκαν προς τις ΗΠΑ το 2012, ενώ κοντά στο 40% των κεφαλαίων που 
προσέλκυσε η ΕΕ την ίδια χρονιά με την μορφή FDI προήλθαν από τις ΗΠΑ.  
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Πίνακας 12: Οι δέκα μεγαλύτεροι εταίροι της ΕΕ σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
Πηγή: Eurostat,  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics 

 
Οι υψηλότατοι όγκοι εμπορικών συναλλαγών και επενδυτικών κεφαλαίων που 
διακινούνται μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων αλλά και τα συνολικά επίπεδα του 
διεθνούς εμπορίου και διεθνών επενδύσεων που διαχειρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο 
καθιστούν τη μεταξύ τους σχέση ως την πλέον κρίσιμη για την οικονομική τους ανάπτυξη.  
 
Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1 της παρούσης μελέτης, η οικονομική ανάπτυξη είναι βασικός 
παράγοντας παραγωγής ήπιας ισχύος για ένα δρώντα του διεθνούς συστήματος. Για την ΕΕ 
και τη θέση της στο διεθνές σύστημα, η διατήρηση  και αύξηση της οικονομικής της ισχύος 
αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια της ως διεθνούς δρώντα και τη 
συνοχή της στην πορεία προς την ολοκλήρωση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι το εάν -και σε 
ποιο βαθμό- είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να δημιουργήσει μια εξάρτηση από τις 
ενεργειακές ροές των ΗΠΑ, τη στιγμή που αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
μελλοντικός μοχλός πίεσης έναντι της ΕΕ στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις για εμπορικές 
σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές.  
 
Καθώς η ΕΕ με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε συνθήκες εμπορικού ανταγωνισμού, η ενεργειακή 
εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ μεταβάλλει την μεταξύ τους ισορροπία εμπορικής και 
οικονομικής ισχύος υπέρ της δεύτερης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η νέα 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για την οποία οι δύο εταίροι 
διαπραγματεύονται σκληρά από το 2013.  
 
Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) θα προσδιορίσει τους όρους 
με τους οποίους θα κινείται το διεθνές εμπόριο και οι διεθνείς επενδύσεις μεταξύ των δύο 
μερών αλλά θα επηρεάσει και τη θέση και την οικονομική τους ανάπτυξη σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Σε μια τέτοιου μεγέθους διαπραγμάτευση, η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τις 
ΗΠΑ θα δημιουργούσε σοβαρότατες δυσκολίες στην προώθηση των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων δημιουργώντας συνθήκες ασύμμετρης αλληλεξάρτησης παρόμοιες με αυτές 
που η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα με τη Ρωσία. 
 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, το εγχείρημα αποδέσμευσης της ΕΕ από την ασύμμετρη 
αλληλεξάρτηση με τη Ρωσία μέσω της εξάρτησης της από το σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ 
δείχνει να ενέχει υψηλότατους κινδύνους. Η ΕΕ θα έθετε με αυτό τον τρόπο σε κίνδυνο τον 
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μεγαλύτερο από τους παράγοντες παραγωγής ήπιας ισχύος που διαθέτει: Τη δύναμη των 
εμπορικών της συναλλαγών και την επιρροή που μπορεί να ασκεί μέσω αυτών στην 
παγκόσμια οικονομία και τους επιμέρους δρώντες του διεθνούς συστήματος.  
 
Με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης μας, η ΕΕ δείχνει να βρίσκεται σε σημείο καμπής όσον 
αφορά την εξέλιξη του ενεργειακού της μίγματος και των επιπτώσεων που αυτό μπορεί να 
έχει στη θέση που διεκδικεί ως δρώντας του διεθνούς συστήματος.  
 
Η μελέτη μας παρουσίασε ότι αφενός το υψηλό ποσοστό των ενεργειακών πόρων ρώσικης 
προέλευσης στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει σχέση ασύμμετρης 
αλληλεξάρτησης με τη Ρωσία, ενώ αφετέρου η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας των ΗΠΑ 
δημιουργεί δίλημμα ασφάλειας στην ΕΕ καθώς μετατοπίζει σημαντικά φορτία ήπιας ισχύος 
προς τις ΗΠΑ.  
 
Παράλληλα, αναδείξαμε ότι η προσπάθεια της Ένωσης να αντικαταστήσει την ενεργειακή 
της εξάρτηση από τη Ρωσία με σχιστολιθικούς ενεργειακούς πόρους από τις ΗΠΑ θα πρέπει 
να θεωρείται αμφιβόλου αποτελεσματικότητας καθώς δημιουργεί συνθήκες νέας 
εξάρτησης για την ΕΕ και ενισχύει παρά μειώνει την μετατόπιση φορτίων ήπιας ισχύος από 
την ΕΕ προς τις ΗΠΑ. 
 

Τα παραπάνω δεδομένα, μας οδηγούν στη διατύπωση της θέσης ότι ο μόνος ασφαλής 
δρόμος για να αντιμετωπίσει η ΕΕ την ενεργειακή της ασφάλεια και τα διλήμματα 
ασφαλείας που σχετίζονται με αυτή, είναι η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Οι Α.Π.Ε. ως απάντηση της ΕΕ στην ενεργειακή αυτονομία των ΗΠΑ 
 
Η παρούσα μελέτη προτείνει ότι για την ΕΕ, ο στόχος της ενεργειακής αυτονομίας μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω της δραστικής αύξησης του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή αυτονομία, η παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ θα 
πρέπει να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών πόρων που τώρα προέρχονται από 
εισαγωγές και αφορούν στην συντριπτική πλειοψηφία τους ορυκτά καύσιμα. Με δεδομένο 
ότι επί του παρόντος οι εν λόγω εισαγωγές καλύπτουν το 53% των ενεργειακών αναγκών 
της ΕΕ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η προοπτική της αντικατάστασης τους από την παραγωγή 
μέσω ΑΠΕ προϋποθέτει τη ριζική αναδόμηση του συστήματος παραγωγής, διανομής και 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ, κάτι που εκ πρώτης όψεως δείχνει να συναντά μεγάλες -
αν όχι ανυπέρβλητες- δυσκολίες. 
 
Η μελέτη των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται στην ΕΕ ώστε να προχωρήσει στην 
εκτεταμένη αντικατάσταση των συμβατικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας με παραγωγή 
από Ανανεώσιμες Πηγές, εξετάζεται από την Ενεργειακή Στρατηγική 2050 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,81 η οποία θέτει τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των εκπομπών ρύπων 
θερμοκηπίου έως και κατά 95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως και το 2050, μέσω 
της υιοθέτησης του Ενεργειακού Χάρτη 2050.82  
 
Από τον Ενεργειακό Χάρτη 2050 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και από μελέτες όπως 
αυτή του ιδρύματος European Climate Foundation το 2010,83 και του  Imperial College του 
Λονδίνου που εκπονήθηκε το 2014 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να 
αναλυθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στην ΕΕ,84μπορούν να εξαχθούν έξι σημεία 
κλειδιά που οριοθετούν τη δυνατότητα της ΕΕ να αντικαταστήσει τις εισαγωγές ενέργειας 
με παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές. Τα έξι αυτά σημεία συνοψίζονται στα παρακάτω: 
 

1. Η δυνατότητα -σε όρους ενεργειακού δυναμικού- συνεχούς και αδιάλειπτης 
παραγωγής ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ.  
 

2. Η μαζική στροφή στην αποκλειστική χρήση ηλεκτρισμού για ανάγκες ψύξης και 
θέρμανσης νοικοκυριών & επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ.  

 
3. Η εκτεταμένη στροφή στην ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές.  

  
4. Ο ανασχεδιασμός των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με την δημιουργία 

εκτεταμένων μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής (micro grids). 
 

5. Η δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής ενέργειας και 
ανακατεύθυνσης  της σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή μειωμένης παραγωγής. 

 
6. Η συγκράτηση του μέσου ενεργειακού κόστους στην ΕΕ, σε επίπεδα όχι ψηλότερα 

από τα αντίστοιχα των ορυκτών καυσίμων. 
 

                                                             
81 European Commission, 2050 Energy strategy, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2050-energy-strategy  
82 European Commission, Εnergy Map 2050, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf  
83 European Climate Foundation, Roadmap 2050, http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume2_Policy.pdf  
84 European Commission, Integration of Renewable Energy in Europe, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_renewables_integration_europe.pdf  
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Ο επιστημονικός και πολιτικός διάλογος για τη δυνατότητα των ΑΠΕ να αντικαταστήσουν σε 
παγκόσμιο επίπεδο την παραγωγή ενέργειας από συμβατικές μεθόδους είναι εκτεταμένος 
και περιλαμβάνει σειρά επιχειρημάτων εκατέρωθεν που εκτείνονται από τις τεχνικές 
δυνατότητες και το κόστος που αυτές περιλαμβάνουν, έως τις κοινωνικές και 
επιχειρηματικές προσαρμογές που απαιτούνται και τις αντιστάσεις που αυτές 
δημιουργούν. Καθώς η παρούσα μελέτη εστιάζει μόνο στο θέμα της επέκτασης των ΑΠΕ 
εντός της ΕΕ και όχι σε παγκόσμιο επίπεδο, η εξέταση των εν λόγω επιχειρημάτων γίνεται 
εντός του πλαισίου που αφορά την ΕΕ και τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στα ενεργειακά θέματα. Στην πορεία της ανάλυσης που ακολουθεί, 
θα εξετάσουμε την δεδομένη κατάσταση στην ΕΕ, τα σημεία κλειδιά που σχετίζονται με την 
διαμόρφωση του υφιστάμενου ενεργειακού μίγματος της ΕΕ και τις δυνατότητες 
προσαρμογών σε αυτό προκειμένου να επιτευχθεί μία στροφή στην μαζικότερη παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ.  
 
4.1 Κρίσιμα στοιχεία στο υφιστάμενο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ. 

 
4.1.1. Εξέλιξη μεριδίων των ΑΠΕ 
Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην ετήσια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για θέματα ενέργειας, “EU Energy in Figures – Statistical pocketbook 2014” στο ενεργειακό 
μίγμα της ΕΕ οι ΑΠΕ αποτελούν το 11% της συνολικής κατανάλωσης. 
 

 
Διάγραμμα 27: Το ενεργειακό μίγμα της ΕΕ-28 το 2012 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf 
 
Ο στόχος της ΕΕ για το 2020 είναι να φτάσει το μερίδιο των ΑΠΕ στο 20% του συνολικού 
ενεργειακού μίγματος (διάγραμμα 28). Στην κατηγορία που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια 
ο στόχος του μεριδίου 20% της συνολικής κατανάλωσης μέσω ΑΠΕ έχει ήδη επιτευχθεί 
αλλά βλέπουμε ότι υπολείπονται σημαντικά τα μερίδια που αφορούν την ψύξη και 
θέρμανση καθώς και τις μεταφορές. 
 
Η παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ αποτελεί το 22% του συνόλου της ενέργειας που 
παράχθηκε εντός της ΕΕ. Η δυναμική της ενέργειας που παράγεται εντός της ΕΕ από ΑΠΕ 
φαίνεται στο διάγραμμα 29 όπου παρατηρούμε ότι αποτελεί την μόνη πηγή παραγωγής 
ενέργειας στο εσωτερικό της ΕΕ η οποία παρουσιάζει αυξητική τάση.  
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Συγκεκριμένα, τα τελευταία 25 χρόνια η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έχει 
υπερτριπλασιαστεί τη στιγμή που τα στερεά καύσιμα, τα αέρια, τα παράγωγα πετρελαίου 
και η πυρηνική ενέργεια παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Η δε παραγωγή των ΑΠΕ τείνει να 
φτάσει στα επίπεδα παραγωγής του συνολικού δυναμικού πυρηνικής ενέργειας της ΕΕ και 
να καταστεί έτσι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας που παράγεται αυτοτελώς στο εσωτερικό 
της ΕΕ.   
 

    
Διάγραμμα 28: Μερίδια των ΑΠΕ  στην ΕΕ    Διάγραμμα 29: Συνολική παραγωγή ΑΠΕ στην ΕΕ 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf 
 
Η ανάλυση της δυναμικής που παρουσιάζουν οι διάφορες πηγές ενεργειακών ροών στο 
εσωτερικό της ΕΕ αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ΕΕ για τις 
επόμενες δεκαετίες. Καθώς οι συμβατικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας παρουσιάζουν 
σταθερά μειούμενη τάση, δημιουργούν μια αυξανόμενη έλλειψη ενεργειακών φορτίων η 
οποία αναπόφευκτα οδηγεί σε αύξηση των εισαγωγών ενέργειας.  
 
Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν τη βάση για μία όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της ΕΕ από 
πηγές ενεργειακών πόρων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των κρατών-μελών της. Οι 
μόνες πηγές ενέργειας παραγόμενης στο εσωτερικό της ΕΕ που μπορούν να ανατρέψουν 
αυτή την τάση είναι η πυρηνική ενέργεια και οι ΑΠΕ.   
 
4.1.2 Απώλειες κατά τη μετατροπή και μεταφορά συμβατικής ενέργειας 
Εξετάζοντας κανείς τη ροή των ενεργειακών πόρων στην ΕΕ, από την παραγωγή και 
εισαγωγή τους έως την τελική κατανάλωση, συναντά το επόμενο βασικό επιχείρημα υπέρ 
της αντικατάστασης των εισαγωγών ορυκτών ενεργειακών πόρων με ΑΠΕ. Αυτό αφορά τις 
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εκτεταμένες απώλειες ενεργειακού δυναμικού κατά τη μετατροπή των ορυκτών καυσίμων 
σε ενέργεια αλλά και κατά τη μεταφορά της ενέργειας από το σημείο μετατροπής στο 
τελικό σημείο κατανάλωσης της.  
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πλέον πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε η Eurostat και 
αφορούν το 2014, από τη συνολική προσφορά ενέργειας των 1.685 Mtoe (Million Tons of 
oil Equivalent), μόνο οι 1.200 εκατομμύρια τόνοι έφτασαν να είναι τελικά διαθέσιμοι για 
κατανάλωση καθώς  371 Mtoe χάθηκαν κατά τη μετατροπή ενέργειας και άλλοι 111 Mtoe 
χάθηκαν κατά τη διαδικασία μεταφοράς της ενέργειας και για τη λειτουργία των ίδιων των 
ενεργειακών δομών. Οι απώλειες αυτές αντιπροσωπεύουν το 28% της συνολικής ενέργειας 
που διακινήθηκε εντός της ΕΕ είτε ως πρωτογενής παραγωγή ενέργειας ή με τη μορφή 
εισαγωγών ενέργειας από άλλες πηγές.  
 
Τα 482 Mtoe που χάθηκαν στη διαδικασία μετατροπής και μεταφοράς της ενέργειας μέσω 
των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ισοδυναμούν ουσιαστικά με το 52% 
των ετήσιων εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ για το 2012. Το γεγονός ότι οι μισές από τις 
εισαγωγές της ΕΕ σε ενέργεια ξοδεύονται για τη διαδικασία μετατροπής και μεταφοράς 
ενέργειας στην επικράτεια της, καθιστά το εν λόγω πρόβλημα ύψιστης σημασίας για το 
μέλλον του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ.  
 
Όσο περισσότερο στρέφεται η ΕΕ σε μορφές παραγωγής ενέργειας που μειώνουν ή και 
εξαλείφουν τις απώλειες από τη μετατροπή και μεταφορά ενεργειακών ροών, τόσο 
μειώνεται η ενεργειακή της εξάρτηση από πηγές που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των 
κρατών-μελών της και τόσο περισσότερο βελτιώνεται η θέση της στο διεθνές σύστημα. Η 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και η ανάπτυξη μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής 
(micro grids) συμβάλει -όπως θα δούμε σε άλλο σημείο του παρόντος κεφαλαίου- στη 
δραστική μείωση των απωλειών μετατροπής και μεταφοράς ενέργειας.     
 

Διάγραμμα 30: Η ροή ενέργειας από την προσφορά στην κατανάλωση εντός της ΕΕ 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf 
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4.1.3 Κατανομή των εισαγωγών ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών 
Ένα τρίτο κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος 
αντικατάστασης των εισαγωγών ενέργειας με παραγωγή εντός της ΕΕ αποτελεί και ο τρόπος 
με τον οποίο κατανέμονται οι ανάγκες για εισαγωγές ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών 
της ΕΕ.  
 
Όπως μπορούμε να δούμε στον πίνακα 13 που ακολουθεί, από το σύνολο των 904 Mtoe 
πετρελαίου και προϊόντων του που εισήχθησαν το 2012 για τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, οι 
ανάγκες των τεσσάρων από αυτά  και συγκεκριμένα της Ολλανδίας, Γερμανίας, Γαλλίας και 
Ηνωμένου Βασιλείου, αντιστοιχούν σε 465 Mtoe, δηλαδή στο 51% του συνόλου. Μία 
ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ που θα στόχευε στο να αντικαταστήσει στις συγκεκριμένες 
τέσσερις χώρες το 50% των ενεργειακών τους εισαγωγών με παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, 
θα πετύχαινε την μείωση της συνολικής εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές ενέργειας από το 
53% που είναι σήμερα στο 40%, ενώ παράλληλα η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ από το 
σημερινό 46% θα εκτοξευόταν στο 60%.   
 
Το παραπάνω στοιχείο αυξάνει το ειδικό του βάρος ακόμα περισσότερο αν προστεθούν στη 
λίστα και η Ισπανία με την Ιταλία καθώς τα 6 από τα 28 κράτη-μέλη συσσωρεύουν το 70% 
των αναγκών της ΕΕ για εισαγωγές ενεργειακών πόρων. Μια πετυχημένη μετάβαση από τα 
ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ σε αυτές τις χώρες θα είχε υπέρμετρα θετικές συνέπειες στη 
συνολική ενεργειακή θέση της ΕΕ. Βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει είναι η εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής στο σύνολο της ΕΕ, αλλά η κατανομή των αναγκών για 
εισαγωγές ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει ως 
βασική κατευθυντήρια γραμμή για το σημείο από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η 
εφαρμογή των αλλαγών που απαιτούνται στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ στην πορεία 
προς την ενεργειακή αυτονομία. 
 

 
Πίνακας 13: Εισαγωγές Πετρελαίου και προϊόντων του ανά κράτος-μέλος της ΕΕ. 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf 
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4.1.4 Το παραγωγικό δυναμικό συμβατικής ενέργειας στην ΕΕ 
Η παραγωγή ενέργειας για ηλεκτρισμό, ψύξη και θέρμανση στην ΕΕ βασίζεται κυρίως στη 
λειτουργία εργοστασίων που χρησιμοποιούν κατά βάση ορυκτά καύσιμα. Όπως έχουμε δει 
παραπάνω, αυτά τα ορυκτά καύσιμα εισάγονται κατά το ήμισυ από το εξωτερικό 
δημιουργώντας την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ την οποία εξετάζει η παρούσα μελέτη. Το 
τέταρτο κρίσιμο σημείο στην πορεία της ΕΕ για ενεργειακή αυτονομία μέσω των ΑΠΕ 
εντοπίζεται λοιπόν στην παλαιότητα και την αναμενόμενη διάρκεια ζωής αυτών των 
εργοστασίων. Μελέτη της τράπεζας Citibank για την παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 
Οκτώβριο του 2013, διαπιστώνει ότι ο στόλος συμβατικών εργοστασίων παραγωγής 
ενέργειας στην Ευρώπη έχει διανύσει ήδη τα 2/3 του αναμενόμενου ορίου διάρκειας ζωής 
του85.  

 
Διάγραμμα 31: Ποσοστό διανυόμενης ζωής λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής ενέργειας 
Πηγή: Citibank 
https://ir.citi.com/Jb89SJMmf%2BsAVK2AKa3QE5EJwb4fvI5UUplD0ICiGOOk0NV2CqNI%2FPDLJqxidz2VAXXAXFB6
fOY%3D 
 
Τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και άνθρακα βρίσκονται κοντά στο 90% του 
χρόνου ζωής τους, όσα χρησιμοποιούν λιγνίτη είναι κοντά στο 75%, ενώ σχετικά μικρότερης 
ηλικίας είναι τα εργοστάσια φυσικού αερίου τα οποία κατά μέσο όρο έχουν διανύσει 
λιγότερο από τον μισό χρόνο ωφέλιμης ζωής τους. 
 
Η μελέτη καταλήγει ότι εντός της επόμενης δεκαετίας περισσότερα από 95 GW ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από εργοστάσια συμβατικής τεχνολογίας θα βρίσκονται εκτός 
των ευρωπαϊκών δικτύων διανομής, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αντικατάστασης 
τους. Η μέση ηλικία αυτών των εργοστασίων στην Ευρώπη αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια ως αποτέλεσμα του μειωμένου ρυθμού αντικατάστασης των 
εργοστασίων που φτάνουν κοντά στα όρια του κύκλου παραγωγικής ζωής τους. Η μέση 
ηλικία τους είχε  φτάσει τα 24 έτη το 2012 ενώ το 1997 ήταν μόλις 17 έτη καθώς πολλά από 
τα εργοστάσια ήταν σχετικά καινούρια. 

                                                             
85 Citibank, Energy Darwinism – The Evolution of Energy Industry, Citi GPS, October 2013  
https://ir.citi.com/Jb89SJMmf%2BsAVK2AKa3QE5EJwb4fvI5UUplD0ICiGOOk0NV2CqNI%2FPDLJqxidz2VAXXAXFB6fOY%3D  
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Διάγραμμα 32: Μέση ηλικία λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής ενέργειας 
Πηγή: Citibank 
https://ir.citi.com/Jb89SJMmf%2BsAVK2AKa3QE5EJwb4fvI5UUplD0ICiGOOk0NV2CqNI%2FPDLJqxidz2VAXXAXFB6
fOY%3D  
 
Για το 30% αυτών των μονάδων, υπάρχει ήδη πρόβλεψη αντικατάστασης τους με κόστος 
που αγγίζει τα 14 δις ευρώ τον χρόνο στις επόμενες δύο δεκαετίες. 
 
Παράλληλα, τα κόστη συντήρησης όλων των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας που 
φτάνουν κοντά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους αυξάνονται με εντονότερους ρυθμούς 
όσο αυτά πλησιάζουν στα όρια της διάρκειας χρήσης τους. Για την ΕΕ τα κόστη αυτά 
υπολογίζονται κοντά στα 5,5 δις ευρώ ετησίως χωρίς να περιλαμβάνονται τα εργοστάσια 
που λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια για τα οποία τα κόστη συντήρησης πέραν του 
αρχικού ορίου ζωής τους υπολογίζονται σε επιπλέον 5,8 δις ευρώ τον χρόνο.   
 
Η τρέχουσα κατάσταση επηρεάζει άμεσα το μελλοντικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 
αλλά και το κόστος για θέρμανση και ψύξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς το κόστος 
κεφαλαίου (CAPEX) επηρεάζει την τελική τιμή της ενέργειας εξίσου με το κόστος 
λειτουργίας (OPEX)  για την παραγωγή της. 
 

 
Σχήμα 1: Υπολογισμός του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Πηγή: Citibank 
https://ir.citi.com/Jb89SJMmf%2BsAVK2AKa3QE5EJwb4fvI5UUplD0ICiGOOk0NV2CqNI%2FPDLJqxidz2VAXXAXFB6
fOY%3D  
 
Ένα από τα βασικά αντεπιχειρήματα για την ευρεία αντικατάσταση των συμβατικών 
μεθόδων παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ είναι ότι οι ΑΠΕ απαιτούν σημαντικότατες 
επενδύσεις σε κεφάλαιο, έχουν δηλαδή ψηλό CAPEX ενώ παρουσιάζουν πλεονέκτημα στο 
σκέλος του κόστους λειτουργίας τους, έχουν δηλαδή σημαντικά χαμηλότερο OPEX σε σχέση 
με τις συμβατικές μεθόδους. Καθώς οι ανάγκες για αντικατάσταση των εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ είναι αυξημένες, βλέπουμε ότι για τη συνέχιση παραγωγής 
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ενέργειας με συμβατικά εργοστάσια απαιτείται ούτως ή άλλως αυξημένο CAPEX σε σχέση 
με τις προηγούμενες δεκαετίες. Παράλληλα, τα εργοστάσια που παράγουν ενέργεια με 
συμβατικές μεθόδους επιβαρύνονται στην πλειονότητα τους από το κόστος των εκπομπών 
αερίων ρύπων (τιμή άνθρακα ανά τόνο εκπομπών CO2), ιδιαίτερα καθώς η παλαιότητα των 
περισσοτέρων από αυτά μεταφράζεται σε έλλειψη συστημάτων CCS (Carbon Capture & 
Storage) με τα οποία το διοξείδιο το άνθρακα απομονώνεται, υγροποιείται και 
αποθηκεύεται σε ασφαλή τοποθεσία. Για τα νέα εργοστάσια συμβατικής παραγωγής που 
συνδέονται στα δίκτυα της ΕΕ η κατοχή συστημάτων CCS είναι υποχρεωτική και συμβάλει 
δραστικά στην αύξηση του CAPEX τους.   
 
Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αφού 
μετά το υψηλό CAPEX -που πλέον είναι αναπόφευκτο για την νέα παραγωγή ενέργειας στην 
ΕΕ- προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο OPEX που οδηγεί σε εξισορρόπηση των 
μακροπρόθεσμων τιμών ενέργειας σε επίπεδα παρόμοια με τα αντίστοιχα των συμβατικών 
μεθόδων παραγωγής ενέργειας.   
 
4.2 Τα σημεία κλειδιά για αντικατάσταση εισαγωγών ενέργειας από ΑΠΕ 
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου 4, η προσπάθεια για να επιτευχθεί 
ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ μέσω ΑΠΕ προϋποθέτει τη ριζική αναδόμηση του συστήματος 
παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας καθώς ο όγκος των εισαγωγών ενέργειας 
που θα πρέπει να αντικατασταθεί ξεπερνάει τα 900 Mtoe ετησίως. Παράλληλα, καθώς οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χρησιμοποιούνται πρωτογενώς για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, μια τόσο μεγάλη αύξηση της παραγωγής τους μπορεί να έχει νόημα 
μόνο μέσω της δραστικής μετάβασης όλης της δομής λειτουργίας των κρατών-μελών της ΕΕ 
στην εκτεταμένη χρήση ηλεκτρισμού σε τομείς όπου παραδοσιακά χρησιμοποιούν άλλη 
μορφή ενέργειας, όπως είναι οι μεταφορές και η ψύξη και θέρμανση.  
 
Η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος κρίνεται από τα σημεία-κλειδιά που εντοπίσαμε στην 
εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτών των σημείων δύναται να δώσει στην 
ΕΕ την ενεργειακή αυτονομία που απαιτείται ώστε να ξεπεράσει το δίλημμα ασφάλειας 
από τη μετατροπή των ΗΠΑ σε Εν Δυνάμει Καθαρό Παραγωγό ενεργειακών ροών. 
Παρακάτω θα εξετάσουμε εν συντομία αυτά τα σημεία. 

 
4.2.1 Συνεχής & αδιάλειπτη παραγωγή ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ.  
Αναλύοντας τη δυναμικότητα που μπορεί να παρουσιάσει η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, 
οφείλουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης στην ΕΕ των υφιστάμενων δομών 
παραγωγής ηλεκτρισμού μέσω χρήσης ορυκτών καυσίμων από δομές που παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές. 
 
Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας στην ετήσια αναφορά της του 2014 για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας αναφέρει ότι σε παγκόσμια κλίμακα αναμένεται μια αύξηση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά περίπου 40% σε λιγότερο από μία  
δεκαετία καθώς από τα 5.000 TWh (τεραβατώρες) αναμένεται να ανέβει σε περισσότερο 
από 7300 ΤWh έως το 202086. Για την Ευρώπη η αύξηση αυτή δείχνει σαφώς μικρότερη και 
κυμαίνεται κοντά στο 20%, καθώς από περίπου 1400 ΤWh το 2013 αναμένεται να φτάσει τα 
1700 ΤWh το 2020.   
 

                                                             
86 ΙΕΑ, IEA RENEWABLES REPORT 2014, https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2014sum.pdf  
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Διάγραμμα 33: Παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανά περιοχή – Ιστορικά στοιχεία & προβλέψεις 
Πηγή: International Energy Agency https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2014sum.pdf  
 
Στην ίδια αναφορά, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας σημειώνει ότι οι ΑΠΕ αποτελούν σήμερα 
το 22% στο ενεργειακό μίγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ισχυρή δυναμικότητα των ΑΠΕ 
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι –σύμφωνα με την ίδια μελέτη- το 2013 η παγκόσμια 
παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ έφτασε στα ίδια επίπεδα με την παραγωγή ηλεκτρισμού 
με χρήση φυσικού αερίου. H πληθώρα εναλλακτικών επιλογών για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω ΑΠΕ κάνει απαραίτητη την ανάλυση του δυναμικού τους κατά περίπτωση. 
 
Σταθμοί Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας 
Μια τεχνολογία που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης 
της στην ΕΕ είναι οι Σταθμοί Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας (Concentrated solar power -
CSP). Οι σταθμοί CSP περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα κάτοπτρα που ακολουθούν τη 
διεύθυνση του ήλιου, στέλνουν την ακτινοβολία σε δεξαμενή νερού του οποίου η 
θερμοκρασία αυξάνεται μέχρι και 550°C, με συνέπεια τη δημιουργία ατμού. Στη συνέχεια ο 
ατμός περνάει από στρόβιλο ο οποίος τον μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
διανέμεται στο δίκτυο.  
 
Οι σταθμοί CSP έχουν υψηλό CAPEX αλλά χαμηλότερο OPEX και παρουσιάζουν σημαντικά 
ψηλότερη απόδοση από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στην ΕΕ παρουσιάζουν δυνατότητες 
μεγάλων αποδόσεων σε κράτη-μέλη του νότου, όπως η Ισπανία και Πορτογαλία, και σε 
μικρότερο βαθμό σε Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 
που περιλαμβάνεται στο “Roadmap 2050” που συνέταξε το ίδρυμα “European Climate 
Foundation” και εξετάζει τις διόδους για την επίτευξη μείωσης κατά 80% των εκπομπών 
ρύπων, το δυναμικό των μονάδων CSP που μπορούν να αναπτυχθούν στην ΕΕ φτάνει τα 300 
TWh τον χρόνο87.  
 
Οι μονάδες CSP παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερες  δυνατότητες ανάπτυξης σε χώρες της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, γεγονός που θα μπορούσε να αποδειχθεί 
ιδιαιτέρως σημαντικό για την ενεργειακή σταθεροποίηση αρκετών από αυτές, 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην σταθεροποίηση των συνόρων και συνεπώς στην 
συνολική ασφάλεια της ΕΕ.    
 
 

                                                             
87 European Climate Foundation,  http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf   
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Γεωθερμία και Ενισχυμένη Γεωθερμία  
Οι συμβατικές μέθοδοι παραγωγής ενέργειας μέσω γεωθερμίας απαιτούν την ύπαρξη 
πετρωμάτων με υψηλές συγκεντρώσεις υγρασίας στο υπέδαφος τους γεγονός που 
περιορίζει τις γεωγραφικές δυνατότητες εξάπλωσης της μεθόδου στην ΕΕ. Το δυναμικό της 
υπολογίζεται στο 2% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ στην ΕΕ. Υψηλότερες προοπτικές 
παρουσιάζουν τα Συστήματα Ενισχυμένης Γεωθερμίας (Enhanced Geothermal Systems - 
EGS) όπου νερό κατευθύνεται σε στεγνές γεωθερμικές κοιλότητες και μετατρέπεται σε ατμό 
ο οποίος κατευθύνεται σε στρόβιλο ο οποίος τον μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια.  
 
Πρόσθετο πλεονέκτημα των EGS είναι ότι εκτός από την παραγωγή ενέργειας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την απευθείας παραγωγή θερμότητας για οικιακή και βιομηχανική 
χρήση. Μελέτη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει ότι έως το 2020 τα 
συστήματα EGS  φτάνουν σε δυναμικότητα τα 6 GW καλύπτοντας το 1% της κατανάλωσης 
ενώ για τον τομέα της θέρμανσης η παραγωγή φτάνει τα 40GW έως το 2020.88   
 
Υδροηλεκτρική ενέργεια & Υδροηλεκτρική Αντλησιοταμίευση 
Αυτή η μέθοδος καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μερίδιο στην συνολική 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Καθώς η συγκεκριμένη μέθοδος είναι 
εκτεταμένα ανεπτυγμένη στην Ευρώπη, το δυναμικό παραγωγής της δεν αναμένεται να 
διευρυνθεί σημαντικά. Τα σημεία που δείχνουν να έχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης στην 
αποδοτικότητα τους είναι οι μέθοδοι αποθήκευσης του πλεονάζοντος κατά περιόδους 
δυναμικού των διαθεσίμων ποσοτήτων νερού, με την μέθοδο της Υδροηλεκτρικής 
Αντλησιοταμίευσης (Pumped Storage Hydro - PSH) που χρησιμοποιούν τα Αναστρέψιμα 
Υδροηλεκτρικά Έργα.  
 
Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης ή πλεονάζουσας ροής, το νερό αντλείται από ένα 
χαμηλότερο ταμιευτήρα σε ένα υψηλότερο, μετατρέποντας ουσιαστικά την ηλεκτρική 
ενέργεια σε υδραυλική. Σε περιόδους αιχμής, το νερό διακινείται εκ νέου από τον υψηλό 
ταμιευτήρα στον χαμηλότερο μέσω υδροστροβίλων, μετατρέποντας την υδραυλική 
ενέργεια σε μηχανική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική. 
 
Σύμφωνα με τη μελέτη του European Climate Foundation στο “Roadmap 2050”, το 2007 το 
καθαρό δυναμικό των μονάδων PSH έφτανε τα 38 GW επί συνόλου 140 GW 
υδροηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας και αντιπροσώπευε το 5% του δυναμικού ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ.89  Τα Αναστρέψιμα Υδροηλεκτρικά Έργα απαιτούν ορεινές περιοχές για 
την ανάπτυξη τους περιορίζοντας έτσι την εκτεταμένη χρήση τους μόνο σε συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές της ΕΕ. 
 
Αιολική ενέργεια 
Τα συστήματα που εκμεταλλεύονται την ενέργεια από τον άνεμο παρουσιάζουν σταθερά 
αυξητική τάση στην απόδοση τους και στον βαθμό επέκτασης τους από τις αρχές του 1980 
και αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος, το 5% του συνόλου παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ. 
 
Με τις σημερινές μεθόδους ανάπτυξης, το δυναμικό από χερσαία και υπεράκτια αιολικά 
πάρκα έφτασε το 2012 τα 106 GW και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τις 205 ΤWh90. Οι 
συνεχείς βελτιώσεις στην τεχνολογία, το μέγεθος  και την αποδοτικότητα των 
ανεμογεννητριών, αυξάνουν αλματωδώς τις προοπτικές της αιολικής ενέργειας από χρόνο 

                                                             
88 European Commission, Energy & Innovation, http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=research-
geothermal-background  
89 European Climate Foundation,  http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf   
90 European Commission, Energy Statistical pocketbook 2014 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_pocketbook.pdf  
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σε χρόνο, δημιουργώντας συνθήκες για αυξημένα μερίδια επί της συνολικής παραγωγής 
ενέργειας στην ΕΕ. Ήδη στο ξεκίνημα του 2015 το δυναμικό αιολικής ενέργειας έφτασε 128 
GW εγκατεστημένης ισχύος ικανά να παράγουν 284 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής 
ενέργειας, που είναι ικανά να καλύψουν το 10% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΕΕ.91 
 
Φωτοβολταϊκά 
Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα είναι αρκετά ανεπτυγμένη στην ΕΕ αλλά 
τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της είναι σημαντικότατα. Η στατιστική μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά ενεργειακά θέματα “EU Energy in Figures – Statistical 
pocketbook 2014” αναφέρει συνολικά 70 GW δυναμικό εγκατεστημένης ισχύος από ηλιακή 
ενέργεια στα κράτη-μέλη της ΕΕ τα οποία παρήγαγαν 71 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σύμφωνα με την μελέτη του Roadmap 2050, για να επιτευχθεί η πλήρης 
αποδέσμευση από ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας, απαιτείται η εγκατάσταση 
5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων φωτοβολταϊκών συστημάτων.92 Με την προϋπόθεση ότι 
το 50% αυτού του χώρου αποτελεί εγκαταστάσεις σε στέγες σπιτιών, η παραπάνω έκταση 
αντιστοιχεί στο 0,1% της συνολικής επιφάνειας της ΕΕ. 
 
Απαιτούμενες προσαρμογές ανά κλάδο 
Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των βασικών συντελεστών για την παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ σε σημείο που να επιτευχθεί ενεργειακή αυτονομία για την ΕΕ 
αναδεικνύουν το ισχυρό δυναμικό που παρουσιάζει ήδη η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Παρόλα αυτά, προκειμένου να αντικατασταθούν τα 922 Mtoe (Million 
Tons of Oil Equivalent) εισαγόμενης ενέργειας από αντίστοιχου  μεγέθους «εγχώριας» 
παραγωγής, οι αλλαγές που οφείλουν να σχεδιαστούν και πραγματοποιηθούν είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες και αφορούν σχεδόν όλες τις πτυχές της σύγχρονης καθημερινότητας 
στην ΕΕ.  
 
Για τα φωτοβολταϊκά, η μελέτη του Ενεργειακού Χάρτη 2050 καταλήγει ότι θα χρειαζόταν 
εκτεταμένες προσαρμογές στις μεθόδους αδειοδότησης και κατασκευής κατοικιών, αλλά 
και της νομοθεσίας περί κάλυψης γεωργικών ή και κρατικών εκτάσεων με ευρείας κλίμακας 
φωτοβολταϊκά συστήματα προκειμένου να καλυφθεί το επιδιωκόμενο 0,1% της επιφάνειας 
της ΕΕ με προοπτική για τα επόμενα 35 έτη.93 
 
Αντίστοιχα, η κάλυψη του ίδιου στόχου από πλευράς αιολικής ενέργειας, προϋποθέτει την 
εγκατάσταση συνολικά 100.000 νέων ανεμογεννητριών στην επιφάνεια της ΕΕ εκ των 
οποίων οι μισές θα πρέπει να είναι υπεράκτιες. Το δυναμικό αυτό μεταφράζεται σε ένα 
ετήσιο ρυθμό 2.000 – 4.000 τεμαχίων τον χρόνο για τα επόμενα 35 χρόνια. Με τους 
ρυθμούς ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στην ΕΕ, ο στόχος αυτός είναι εφικτός καθώς 
συμπίπτει με τον υφιστάμενο ρυθμό ανάπτυξης και αντικατάστασης ανεμογεννητριών στην 
ΕΕ. Ο χρονικός ορίζοντας  επίτευξης των στόχων σε όρους μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος 
μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερος αν συνυπολογιστεί η συνεχής αύξηση ισχύος αν 
τεμάχιο λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας και του μεγέθους των ανεμογεννητριών.   
 
Σημαντικότατες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν επίσης και σε επίπεδο υποδομών διανομής 
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς θα πρέπει να δημιουργηθούν εκτεταμένα 
νέα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο για την δημιουργία  μικρο-

                                                             
91 EWEA- European Wind Energy Association – European Statistics 2014,  
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf  
92 European Climate Foundation,  http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf   
93 Ibid. 
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δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής (micro grids). Η συνολική επέκταση που απαιτείται 
υπολογίζεται στο τριπλάσιο της υφιστάμενης υποδομής μετάδοσης εγκατεστημένης ισχύος 
ενώ σε περιοχές όπου θα πρέπει να δημιουργηθούν διάδρομοι διασυνοριακής μεταφοράς 
ενέργειας οι απαιτήσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 
διάδρομος από την ιβηρική χερσόνησο προς τη Γαλλία όπου από τα υφιστάμενα επίπεδα 
των 1 GW, η μεταφορά φορτίων θα πρέπει να αγγίξει επίπεδα από 15 έως 40GW για να 
επιτευχθεί η εξομάλυνση της πλεονάζουσας παραγωγής με την αυξημένη ζήτηση.  
 
Παράλληλα, υπολογίζεται ότι απαιτείται η διατήρηση 190-270 GW παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμβατικές μεθόδους, η οποία θα χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση της 
κατανομής ενέργειας σε περιόδους αστάθειας της παραγωγής από ΑΠΕ. Τα ποσά αυτά 
αντιπροσωπεύουν περί το 15% των εκτιμώμενων συνολικών αναγκών ενέργειας της ΕΕ έως 
το 2050.94  
 
Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι η μελέτη του Ενεργειακού Χάρτη 2050 είναι 
η πλέον εκτεταμένη και αξιόπιστη ανάλυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον βαθμό στον οποίο είναι επιτεύξιμες όλες οι παραπάνω 
αλλαγές. Παρά το ότι η εν λόγω μελέτη ερευνά τις αλλαγές που πρέπει να επιτευχθούν για 
την μείωση των αερίων ρύπων κατά 80% έως το 2050 και όχι για την ενεργειακή αυτονομία 
της ΕΕ, τα σενάρια που επεξεργάζεται αφορούν την κατά 40% - 80% - 100% παραγωγή 
ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων.  
 
Καθώς όμως η δική μας έρευνα εστιάζει στην επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας μέσω των 
ΑΠΕ και με δεδομένο ότι επί του παρόντος ήδη το 47% των αναγκών της ΕΕ καλύπτεται από 
ενέργεια που παράγεται από τα κράτη-μέλη της Ένωσης, συμπεραίνουμε ότι οι απαιτήσεις 
στην επέκταση των ΑΠΕ που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σαφώς μειωμένες για την 
επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ εάν αυτό γίνει από ένα συνδυασμό χρήσης 
«εγχώριων» ορυκτών πόρων και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.    
 
Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση το σημαντικό πλεονέκτημα 
που παρουσιάζουν οι ΑΠΕ είναι η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και η δυνατότητα 
συνδυασμού διαφόρων μεθόδων προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  
 
Έτσι, η παράλληλη χρήση, φωτοβολταϊκών συστημάτων, αιολικών πάρκων, Υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, Αντλησιοταμίευσης, Σταθμών Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας, Γεωθερμίας 
και της πληθώρας νέων μεθόδων παραγωγής ενέργειας από κάποια ανανεώσιμη πηγή, 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις επέκτασης κάθε μίας από τις παραπάνω μεθόδους σε 
επίπεδα που είναι συμβατά με το υφιστάμενο τεχνολογικό δυναμικό της ΕΕ και σαφώς 
χαμηλότερα από αυτά που προβλέπει επί μέρους ο Ενεργειακός Χάρτης 2050. 
 
Σημαντικό είναι παράλληλα να αναγνωρίσουμε ότι για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
όπως και για κάθε άλλο βιομηχανικό τομέα, η πετυχημένη ανάπτυξη συνδέεται με τρεις 
βασικές συνθήκες:95  
 Τη διατήρηση υψηλών επενδύσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη για ικανό χρονικό 

διάστημα. 
 Τη δυναμική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε εμπορικές χρήσεις και νέες αγορές 

ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη ανάδραση που οδηγεί στην προσαρμογή των 
νέων τεχνολογιών στις πραγματικές συνθήκες της ζήτησης της αγοράς. 

                                                             
94 Ibid 64. 
95 Marianne Haug, Shale gas and renewables: divergence or win-win for transatlantic energy cooperation? Journal of 
Transatlantic Studies Vol. 10, Iss. 4, 2012 
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 Την ύπαρξη ικανοποιητικού ανταγωνισμού που ωθεί σε περιορισμό του κόστους 
και αύξηση της  ανταγωνιστικότητας του τελικού προϊόντος.  

 
Οι παραπάνω συνθήκες ικανοποιήθηκαν στην περίπτωση της παραγωγής σχιστολιθικού 
αερίου και πετρελαίου στις ΗΠΑ και έβαλαν τη χώρα στον δρόμο της ενεργειακής 
αυτονομία. Για την ΕΕ, οι ίδιες συνθήκες είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν στον τομέα 
των ΑΠΕ ώστε να ανοίξει ο δρόμος της ενεργειακής της αυτονομίας.    
 
4.2.2 Αποκλειστική χρήση ηλεκτρισμού για ψύξη & θέρμανση & εκτεταμένη 
ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές.  
Η μεγαλύτερη πρόκληση για την εκτεταμένη χρήση ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ 
συνδέεται με τις αλλαγές που οφείλουν να γίνουν στην οικιακή και βιομηχανική ψύξη και 
θέρμανση και τις μεταφορές, καθώς σε αυτές τις κατηγορίες χρησιμοποιούνται σχεδόν 
αποκλειστικά άλλης μορφής καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας αντί για ηλεκτρισμό.  
 
Όσον αφορά την οικιακή και βιομηχανική ψύξη και θέρμανση, οι αλλαγές που θα πρέπει να 
γίνουν αφορούν την αποδέσμευση από το φυσικό αέριο και τη στροφή στη χρήση βιομάζας 
ή -κυρίως- στη χρήση αντλιών θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν τη 
θερμότητα από τον αέρα, το έδαφος ή το νερό για τη θέρμανση ενός κτιρίου και την 
αντίστροφη διαδικασία για την ψύξη του.   Η συγκεκριμένη τεχνολογία, απορροφά περίπου 
το 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον ενώ το 
υπόλοιπο 25% προσλαμβάνεται με την μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

 
Σχήμα 2: Αρχή λειτουργίας αντλιών θερμότητας 
Πηγή: http://sieline.gr/pages/gr/products/heat_pumps.php  

 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης για τον Ενεργειακό Χάρτη 2050, περίπου το 90% των 
κτιριολογικών ενεργειακών αναγκών στην ΕΕ μπορεί να καλυφθεί με τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας ελεύθερης ρύπων (decarbonized electricity). Προϋπόθεση αποτελεί η ενεργειακή 
αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων. Επί του παρόντος, περίπου το 7% των αναγκών 
θέρμανσης στην ΕΕ καλύπτεται μέσω άμεσης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτώντας  
πάνω από 170 τεραβατώρες ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσοστού αφορά τη 
χρήση ηλεκτρικής θέρμανσης μέσω αντιστάσεων η οποία έχει περίπου τέσσερις φορές 
χαμηλότερους συντελεστές απόδοσης σε σχέση με τις αντλίες θερμότητας.  
 
Η μαζική στροφή σε θέρμανση των κτιρίων σε όλο το εύρος της ΕΕ με αντλίες θερμότητας 
οδηγεί σε σημαντικότατη αύξηση των συντελεστών απόδοσης της ενέργειας που θα 
απαιτηθεί, μειώνοντας τον συνολικό απαιτούμενο όγκο ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει 
να παραχθεί για αυτό το σκοπό. Παρόλα αυτά, η συνολική ενέργεια που θα απαιτηθεί 
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φτάνει -σύμφωνα με τη μελέτη- τις 500 τεραβατώρες (ΤWh) ετησίως. Παράλληλα, καθώς η 
ζήτηση αυτή συγκεντρώνεται κυρίως στους χειμερινούς μήνες, απαιτείται η δυνατότητα 
παραγωγής πρόσθετης ισχύος περίπου 80 GW για την αντιμετώπιση της ζήτησης σε 
περιόδους αιχμής σε συγκεκριμένες μέρες του χειμώνα.96 Σε αυτή τη περίπτωση, η 
πρόσθετη ισχύς καλύπτεται από τη χρήση φυσικού αερίου, μέσω της διατήρησης 
συγκεκριμένου αριθμού εργοστασίων Ανοιχτού ή και Συνδυασμένου Κύκλου Παραγωγής. Η 
καύση φυσικού αερίου περιορίζεται μόνο στις μέρες αιχμής για τη ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας σε συγκεκριμένες μέρες του χειμώνα. Σε πλήρη ανάπτυξη, ο παραπάνω 
σχεδιασμός απαιτεί την εγκατάσταση πάνω από 100 εκατομμυρίων αντλιών θερμότητας σε 
όλη την έκταση της ΕΕ.  
 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι ενώ σε τεχνολογικό και οικονομοτεχνικό επίπεδο, αυτού του 
μεγέθους οι προσαρμογές είναι εφικτές, η πρόκληση αναδεικνύεται στις προσαρμογές και 
προετοιμασίες που θα πρέπει να γίνουν σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο ώστε να 
εφαρμοστεί μια τέτοιου μεγέθους αλλαγή στις βασικές υποδομές -κυρίως στις αστικές και 
πυκνοκατοικημένες περιοχές- της ΕΕ.   
 
Η εκτεταμένη ηλεκτροκίνηση στις ιδιωτικές και δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια ακόμη από 
τις σημαντικές προκλήσεις που περιλαμβάνει η πορεία προς την επίτευξη ενεργειακής 
αυτονομίας της ΕΕ. Μελέτη της Citibank για τις προοπτικές των ΑΠΕ στην παγκόσμια 
οικονομία έως το 2020, εκτιμά ότι στον τομέα της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων, η 
επόμενη δεκαετία κινείται με χαμηλούς ρυθμούς, αλλά αποτελεί το σημείο εκκίνησης για 
την ευρύτατη διάδοση μεθόδων μετάδοσης κίνησης μακριά από τις μηχανές εσωτερικής 
καύσης.  
 
Η μελέτη προσδιορίζει ότι στην Ευρώπη τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν προβλέπεται 
να ξεπεράσουν το 2% του συνόλου έως το 2020 αλλά συνολικά, μαζί με τα οχήματα με 
κυψέλες υδρογόνου και τα εξελιγμένα υβριδικά, το συνολικό ποσοστό οχημάτων που 
κινούνται με εναλλακτική μορφή ενέργειας φτάνει το 10%.97   
 

 
Διάγραμμα 34: Διείσδυση μεθόδων προώθησης αυτοκίνησης 
Πηγή: Citibank, 
https://ir.citi.com/ceUKTj9wAJSPHBmpGoRGfQYz1rZm8CKVCFO7wPNIGAzn7%2feoGJhCRKXBw2LnpF%2bmPt5w
CNmiHIw%3d 
 
                                                             
96 European Climate Foundation,  http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf  
97 Citibank, City Research, Energy 2020: The Revolution Will Not Be Televised as Disruptors Multiply, 28/07/2014 
https://ir.citi.com/ceUKTj9wAJSPHBmpGoRGfQYz1rZm8CKVCFO7wPNIGAzn7%2feoGJhCRKXBw2LnpF%2bmPt5wCNmiHIw%3d  
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Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της εξάπλωσης ηλεκτροκίνησης των οχημάτων είναι η 
διάθεση των καταναλωτών να πληρώσουν το επιπλέον κόστος που συνδέεται με την αγορά 
ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου και από τη διάθεση των κατασκευαστών να επενδύσουν 
στην αλλαγή του συνολικού μοντέλου των κινητήρων που χρησιμοποιούν για την 
προώθηση των μοντέλων τους. 
 
Στα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συγκαταλέγεται το χαμηλό κόστος 
ενέργειας για την κίνηση τους. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη της Citibank το 
κόστος του καυσίμου είναι στα 0,15 δολάρια ανά μίλι μετακίνησης για τα συμβατικά 
αυτοκίνητα, ενώ πέφτει περισσότερο από 70% χαμηλότερα, στα 0,04 δολάρια για τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα.98 Παράλληλα το κόστος συντήρησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 
είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της συμβατικής τεχνολογίας καθώς η απουσία 
πολλών μηχανικών μερών και αναγκαίων λιπαντικών, μειώνει τις φθορές και ανάγκες για 
σέρβις.  
 
Στα μειονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα αντικίνητρα για την ευρεία 
επέκταση τους αναφέρονται το υψηλό κόστος απόκτησης, ο μεγάλος χρόνος 
επαναφόρτισης της μπαταρίας, η απουσία εκτεταμένων δικτύων υποστήριξης των 
οχημάτων, η μειωμένη απόδοση της μπαταρίας και μειωμένη αυτονομία κίνησης. Καθώς τα 
περισσότερα από τα μειονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις της μπαταρίας τους, μπορούμε να καταλήξουμε με 
ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης περνάει μέσα από την 
εξέλιξη στην τεχνολογία των συσσωρευτών οχημάτων. 
 
Η μελέτη του Ενεργειακού Χάρτη 2050 εκτιμά διείσδυση σημαντικά πάνω από 20% του 
συνόλου, για τα ηλεκτροκίνητα, υβριδικά και οχήματα κυψελών υδρογόνου έως το 2030 
γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έως 700 τεραβατώρες 
(TWh). Συνολικά εκτιμάται ότι για το στόχο μείωσης των αερίων καυσίμων κατά 80% έως το 
2050 με χρήση κατά 80% ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας, θα χρειαστεί να αναπτυχθούν 
τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα κυψελών υδρογόνου στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους, αλλάζοντας δραματικά το σημερινό τοπίο στις μετακινήσεις μας.  
 
Μεταβολές σε τέτοιο θεμελιώδες επίπεδο απαιτούν την εκ βάθρων μετάλλαξη όλου του 
συστήματος κατασκευής, διανομής και υποστήριξης των οχημάτων και της μετακίνησης 
τους και όλων των υποδομών των ιδιωτικών και δημόσιων συστημάτων μεταφοράς. Οι 
αλλαγές αν και εκτεταμένες, απαιτούν ένα ετήσιο ρυθμό μεταβολής ο οποίος στις 
περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος των τελευταίων ετών εάν 
ο στόχος είναι η επίτευξη όλων των παραπάνω έως το 2050. Οι εξελίξεις σε τεχνολογικό 
επίπεδο και η αλλαγή της πολιτικής βούλησης από πλευράς ΕΕ μπορεί να φέρει το 
ζητούμενο αποτέλεσμα σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα.  
 
Από πλευράς απαιτούμενου κεφαλαίου επένδυσης, οι αλλαγές  για την αποκλειστική χρήση 
ηλεκτρισμού για ψύξη & θέρμανση και την εκτεταμένη ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες και 
ιδιωτικές μεταφορές εκτιμάται ότι απαιτούν επενδύσεις 2-3 τρις ευρώ για τα επόμενα 35 
χρόνια, ποσό που αντιπροσωπεύει το 20% του υφιστάμενου ΑΕΠ της ΕΕ.99  
 

                                                             
98   Citibank, City Research, Energy 2020: The Revolution Will Not Be Televised as Disruptors Multiply, 28/07/2014 
https://ir.citi.com/ceUKTj9wAJSPHBmpGoRGfQYz1rZm8CKVCFO7wPNIGAzn7%2feoGJhCRKXBw2LnpF%2bmPt5wCNmiHIw%3d  
99 European Climate Foundation,  http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf  



 Σχιστολιθικό Αέριο στις ΗΠΑ vs. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ΕΕ 
 

70 

 4.2.3 Δημιουργία εκτεταμένων μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής. 
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου 4, πάνω από 480 Μtoe ενέργειας χάνεται 
ετησίως στην ΕΕ κατά τη διαδικασία μεταφοράς και μετατροπής της ενέργειας. Το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% των ετήσιων εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ και 
η αντιμετώπιση του αποτελεί ένα από τα σημεία κλειδιά στην επίτευξη αυτονομίας της 
Ένωσης. Στο θέμα αυτό, κομβικό ρόλο διαδραματίζει ο τρόπος με τον οποίο η ηλεκτρική 
ενέργεια κατανέμεται από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης της.  
 
Η παραγωγή ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών αυξάνει δραστικά την αποδοτικότητα 
της όταν η παραγόμενη ενέργεια δεν χρειάζεται να μεταφερθεί για μεγάλες αποστάσεις 
καθώς έτσι μειώνονται στο ελάχιστο οι απώλειες. Λόγω των παραπάνω δεδομένων, η 
ευρεία ανάπτυξη των ΑΠΕ για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας, προϋποθέτει την 
αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας με 
τη δημιουργία εκτεταμένων μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής (Micro-grids) και 
συστημάτων διεσπαρμένων πηγών ενέργειας  (Distributed Energy Resource systems – DER 
systems).100 
 
Στα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας η παραγωγή ενέργειας γίνεται μαζικά από ένα 
εργοστάσιο, διαχέεται σε ένα κεντρικό σύστημα διανομής και μέσω αυτού μεταφέρεται σε 
κάθε σημείο του δικτύου που έχει απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας. Κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς, χάνονται και οι μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας. Παράλληλα, ο τρόπος με 
τον οποίο είναι δομημένο το σύστημα, σημαίνει ότι συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής 
οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα ακόμα και όταν η ζήτηση είναι πεσμένη, 
καθώς η ένταξη τους στο δίκτυο διανομής είναι χρονοβόρα, αυξάνοντας έτσι το συνολικό 
κόστος λειτουργίας του συστήματος. 
 

 
Σχήμα 3: Κεντρικό σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας 
Πηγή: grist.org  https://grist.files.wordpress.com/2013/03/central1.gif?w=470&h=470 
 
Τα micro-grids αποτελούν αυτόνομα δίκτυα που παίρνουν την ενέργεια που παράγεται σε 
τοπικό επίπεδο από ΑΠΕ και την κατανέμουν στην περιοχή που παρουσιάζει ζήτηση και 
βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια με τις ανανεώσιμες πηγές, δημιουργώντας έτσι ένα 
σύστημα διεσπαρμένης παραγωγής και κατανομής ενέργειας. Τα μικρο-δίκτυα μπορούν να 
                                                             
100 Consortium on Energy Restructuring, Distributed Generation - Educational Module. Virginia Tech. 2007 
http://www.dg.history.vt.edu/ch1/introduction.html  
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λειτουργούν αυτόνομα ή και να συνδεθούν με ένα κεντρικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας101.  

 
Σχήμα 4: Σύστημα διεσπαρμένης παραγωγής και κατανομής ενέργειας 
Πηγή: grist.org  https://grist.files.wordpress.com/2013/03/local1.gif?w=470&h=470 
 
Τα βασικά πλεονεκτήματα ενός πλέγματος μικρο-δικτύων συνοψίζονται στα παρακάτω:102 
 
1. Ευκολία στην διασύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ στο δίκτυο και αμεσότητα στην 

απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας. 
2. Δυνατότητα διασύνδεσης πολλών και διαφορετικών πηγών ενέργειας, όπως 

φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες συστήματα γεωθερμίας και μικρά υδροηλεκτρικά 
έργα, με παράλληλη σύνδεση με ποικιλία πηγών αποθήκευσης ενέργειας όπως 
μονάδες Ενισχυμένης Γεωθερμίας και Αντλησιοταμίευσης. 

3. Ευελιξία στην χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Φορτίων Ζήτησης (Demand Response 
Systems) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου 
διανομής και εξομάλυνση των ακραίων μεταβολών στη ζήτηση φορτίων. 

4. Αυξημένη σταθερότητα, αξιοπιστία και αντοχή στο σύστημα ροής της ηλεκτρικής 
ενέργειας λόγω της δυνατότητας τους να λειτουργούν αυτόνομα από το κεντρικό 
δίκτυο ακόμα και όταν αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ώρες αιχμής, αλλά και τις 
δυνατότητας ενίσχυσης του με πλεονάζουσα ενέργεια σε περιόδους αυξημένης 
ζήτησης. 

5. Άμεση προσφορά της παραγόμενης ενέργειας από την πηγή της παραγωγής στην πηγή 
της ζήτησης, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της περιοχής 
με παραγωγή μικρότερων συνολικών φορτίων, λόγω της ελαχιστοποίησης των 
απωλειών κατά τη μεταφορά ενέργειας. 

 
Τέλος, εξετάζοντας το θέμα από την οπτική γωνία της εθνικής ασφάλειας, η ανάπτυξη 
μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής ενέργειας μειώνει την τρωτότητα μιας χώρας από 
δολιοφθορές ή επιθέσεις στις ενεργειακές παραγωγικές της μονάδες σε περιόδους κρίσεων 
ή πολεμικών συγκρούσεων.  
 

                                                             
101 Clark W. Gellings, The smart Grid: Enabling energy efficiency and demand response, (Lilburn: The Fairmont Press, 2009), 5-6 
102

Clark W. Gellings, 13 
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Καθώς η παραγωγή δεν γίνεται από μεγάλα εργοστάσια, η διανομή δεν γίνεται από 
κεντρικά δίκτυα και δεν απαιτείται η προμήθεια καυσίμου για τη λειτουργία των μονάδων 
μέσα από κάποιο δίκτυο αγωγών αερίου ή πετρελαίου, δεν υπάρχει ο κίνδυνος διακοπής 
της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης λόγω καταστροφής ενός από τα παραπάνω 
κεντρικά συστήματα. Έτσι διατηρείται σε ψηλό επίπεδο η ικανότητα της χώρας για 
απρόσκοπτη παραγωγή και διανομή ενέργειας σε οικιακές και βιομηχανικές μονάδες σε 
περιόδους κρίσεων ή και πολεμικής σύγκρουσης.  
 
Η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου πλέγματος από micro-grids σε όλο το εύρος της ΕΕ, δύναται 
να οδηγήσει σε δραστική μείωση των αναγκών για εισαγωγές ενέργειας, στην αύξηση της 
σταθερότητας και αξιοπιστίας των δικτύων διανομής ενέργειας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο 
και σε αυξημένα επίπεδα εθνικής ασφάλειας για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Παράλληλα 
όμως με τα παραπάνω, κρίσιμης σημασίας είναι και η ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος 
διαπεριφερειακής διασύνδεσης των διαφόρων συστημάτων μικρο-δικτύων διεσπαρμένης 
παραγωγής ενέργειας ώστε να δημιουργηθεί το συνολικό πλέγμα που προσδίδει στο 
σύστημα πλεονεκτήματα κεντρικής διαχείρισης μαζί με τα πλεονεκτήματα της κατά τόπους 
αυτονομίας.   
 
Η δυνατότητα για διαπεριφερειακή μεταφορά ισχύος εντός της ΕΕ, μειώνει τις απαιτήσεις 
για τη διατήρηση συμβατικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας τα οποία θα πρέπει να 
λειτουργούν ως συστήματα ασφαλείας για την εξομάλυνση των διακυμάνσεων στην 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 
 

  
Χάρτης 6: Ενιαίο διαπεριφερειακό ενεργειακό δίκτυο στην ΕΕ. 
Πηγή: European Climate Foundation,  
http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf  

 
Η ενίσχυση των διαπεριφερειακών δικτύων μεταφοράς και η ενοποίηση του ηλεκτρικού 
δικτύου στην ΕΕ επιτυγχάνει την εξισορρόπηση μεταξύ της κατά τόπους πλεονάζουσας 
παραγωγής και αυξημένης ζήτησης, οδηγώντας σε εξασφάλιση αδιάκοπτης παροχής 
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ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ αλλά και μείωσης του συνολικού κόστους της ενέργειας.  
Οι ανάγκες για διατήρηση εφεδρικών μέσων παραγωγής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα 
μειώνεται κατά 35-40%.103 

 

 
Πίνακας 14: Ενεργειακά αποθέματα με 80% - 60% - 40% διείσδυση ΑΠΕ 
Πηγή: European Climate Foundation,  
http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf  
 
Σε πρόσφατη ανακοίνωση της τον Ιούλιο του 2015 για την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Μια πλήρως λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται ότι θα επιτρέπει στην ηλεκτρική ενέργεια να κυκλοφορεί ελεύθερα 
εκεί όπου είναι πιο αναγκαία, επιθυμητή και αμειβόμενη, θα αποκομίζει τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό και θα παρέχει τα κατάλληλα μηνύματα και 
κίνητρα για την προώθηση των κατάλληλων επενδύσεων».104  
 
Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΕ έχει εγκαίρως λάβει σειρά μέτρων που οδηγούν στην σταδιακή 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Ήδη από το 2009, Η τρίτη δέσμη 
νομοθετικών μέτρων για την ενέργεια με την οδηγία 2009/72, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 
προσφέρει επαρκές νομικό πλαίσιο για την προώθηση της ενοποίησης των αγορών και της 
κατανομής της δυναμικότητας με βάση τη ροή ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να διατίθεται 
αποτελεσματικότερα προς πώληση στην ΕΕ.  
 
Καθώς το νομικό πλαίσιο κρίνεται επαρκές, η ανάπτυξη ενός πλέγματος μικρο-δικτύων 
διεσπαρμένης παραγωγής με βάση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δείχνει να 
είναι περισσότερο θέμα πολιτικής βούλησης παρά αντιμετώπισης των τεχνικών ή νομικών 
προκλήσεων ενός εγχειρήματος αυτού του μεγέθους. 
 
 
 
 
 

                                                             
103 European Climate Foundation,  http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf  
104 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 15.07.2015 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oTNACRal9MkJ:www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/files/download/082dbcc54ea88cdf014eab3e58aa01ab.do+&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr  
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4.2.4 Αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής ενέργειας  
Στο θέμα αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής ενέργειας, το μέλλον της ανάπτυξης 
των ΑΠΕ κρίνεται από το εύρος χρήσης μεθόδων που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια 
σε μηχανική προκειμένου να την αποθηκεύσουν για χρήση σε περιόδους χαμηλής 
παραγωγής καθώς και από την εξέλιξη της τεχνολογίας στους συσσωρευτές, τόσο για 
οικιακή και βιομηχανική χρήση όσο και στις ιδιωτικές και δημόσιες μεταφορές.  
 
Στο πρώτο ζήτημα, έχουμε ήδη αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου 4 όπου εντοπίσαμε ότι 
οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μετατροπή της 
σε άλλη ενεργειακή κατάσταση είναι η μέθοδος  της Υδροηλεκτρικής Αντλησιοταμίευσης 
(Pumped Storage Hydro – PSH) και τα Συστήματα Ενισχυμένης Γεωθερμίας (Enhanced 
Geothermal Systems - EGS). Στην περίπτωση των PSH το πλεονάζον δυναμικό των 
διαθεσίμων ποσοτήτων νερού αντλείται από ένα χαμηλότερο ταμιευτήρα σε ένα 
υψηλότερο, μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια σε υδραυλική. Σε περιόδους αιχμής, το 
νερό διακινείται εκ νέου από τον υψηλό ταμιευτήρα στον χαμηλότερο μέσω 
υδροστροβίλων, μετατρέποντας την υδραυλική ενέργεια σε μηχανική και στη συνέχεια σε 
ηλεκτρική. Με τα συστήματα EGS, το νερό κατευθύνεται σε στεγνές γεωθερμικές 
κοιλότητες και μετατρέπεται σε ατμό ο οποίος κατευθύνεται σε στρόβιλο ο οποίος τον 
μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια ή παράγει θερμότητα για οικιακή και βιομηχανική χρήση.  
 
Οι δύο αυτές μέθοδοι παράγουν συνολικά περί το 7% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ και μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία στην προσπάθεια για 
μαζική αποθήκευση της κατά περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η 
οποία με τη σειρά της οδηγεί σε σταθεροποίηση της προσφοράς μέσω ΑΠΕ και μείωση των 
απαιτήσεων για διατήρηση συμβατικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.105  
 
Στο θέμα της εξέλιξης στην τεχνολογία και τις επιδόσεις των συσσωρευτών, εντοπίζουμε  
ένα κρίσιμο στοιχείο που δύναται να αποτελέσει τροχοπέδη σε όλη την προσπάθεια της ΕΕ 
για ενεργειακή αυτονομία. Αυτό αφορά την προμήθεια σπάνιων γαιών (Rare Earth 
Elements - REE) οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των μπαταριών που 
χρησιμοποιούνται στα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ως «σπάνιες γαίες» 
προσδιορίζεται μια ομάδα 17 μετάλλων τα οποία έχουν ιδιαίτερες ιδιότητες που τα 
καθιστούν απολύτως απαραίτητα για μια σειρά από τεχνολογικά προϊόντα στα οποία 
συγκαταλέγονται και πολλές εφαρμογές σε συσσωρευτές και μαγνήτες. Μέταλλα όπως το 
νεοδύμιο, το λουτέσιο, το δυσπρόσιο, το ευρώπιο και το τέρβιο χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή όλων των μπαταριών ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, αλλά και στις 
τουρμπίνες των ανεμογεννητριών, στα φωτοβολταϊκά πάνελ, ακόμα και στους λαμπτήρες 
χαμηλής κατανάλωσης.  
 
Γενικότερα, καθώς οι σπάνιες γαίες έχουν χαρακτηριστικά που είναι κρίσιμα για τη 
δημιουργία και ενίσχυση μόνιμων μαγνητών, αποτελούν βασικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής αφού σε κάθε μορφής εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η χρήση μαγνητών για τη μετατροπή της κίνησης 
της τουρμπίνας από μηχανική σε ηλεκτρική ενέργεια.  
 
Το ζήτημα με τις σπάνιες γαίες εστιάζεται στο ότι επί του παρόντος το 98% της παγκόσμιας 
παραγωγής σπάνιων γαιών προέρχεται από μία χώρα – την Κίνα.106 Η Κίνα κατέχει το 50% 
                                                             
105 European Climate Foundation,  http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf   
106 Elisa Alonso, Andrew M. Sherman, Timothy J. Wallington, Mark P. Everson, Frank R. Field, Richard Roth, and Randolph E. 
Kirchain, Evaluating Rare Earth Element Availability: A Case with Revolutionary Demand from Clean Technologies, 
Environmental Science & Technology, Taylor & Francis, 1/5/2013  



 Σχιστολιθικό Αέριο στις ΗΠΑ vs. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ΕΕ 
 

75 

των παγκόσμιων αποθεμάτων σπάνιων γαιών αλλά η σημαντική περιβαλλοντική 
επιβάρυνση που συνοδεύει την εξόρυξη και επεξεργασία τους καθώς και μια σειρά από 
επιχειρηματικές κινήσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες τις περασμένες δεκαετίες έχουν 
σταματήσει ή αποτρέψει την παραγωγή από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Βραζιλία, η 
Αυστραλία και αρκετές μικρότερες, με αποτέλεσμα η προμήθεια σπανίων γαιών σε 
παγκόσμιο επίπεδο να γίνεται αποκλειστικά από την Κίνα.107   
 
Καθώς οι εφαρμογές των σπάνιων γαιών αφορούν θεμελιώδεις λειτουργίες για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την σύγχρονη τεχνολογία των λέιζερ, τις 
οθόνες υπολογιστών και τηλεφώνων, τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αλλά και μια σειρά 
από αμυντικά συστήματα, αποτελούν βασικό στοιχείο εξάρτησης από την πηγή προμήθεια 
τους δηλαδή την Κίνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαμάχη μεταξύ Κίνας και 
Ιαπωνίας για τα νησιά στο αρχιπέλαγος Σενκάκου/Ντιαόγιου που το 2010 οδήγησε σε 
διακοπή των αποστολών φορτίων σπάνιων γαιών από την Κίνα προς την Ιαπωνία ως το 
πλέον ισχυρό μέσο πίεσης προς την Ιαπωνία, της οποίας οι εξαγωγές τεχνολογικών 
προϊόντων συνδέονται άμεσα με την πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες σπανίων γαιών. 
 
Στο θέμα της ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ μέσω ΑΠΕ, η επάρκεια σπανίων γαιών κατά τη 
γιγάντωση της ζήτησης που συνεπάγεται η ευρύτατη διάδοση των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μίγμα της ΕΕ εγείρει ζητήματα μιας νέας μορφής εξάρτησης από στρατηγικής σημασίας 
ορυκτές πρώτες ύλες που δύναται να προκύψει για την ΕΕ.108     
 
H παγκόσμια παραγωγή σπανίων γαιών (REE) έφτανε τους 133.000 τόνους το 2010, με τη 
ζήτηση να φτάνει τους 136.000 τόνους και τη διαφορά να καλύπτεται από ήδη εξορυγμένα 
αποθέματα. Για το 2015 η ζήτηση αναμένεται να φτάσει τους 210.000 τόνους.109 Μελέτη 
του αμερικανικού πανεπιστημίου ΜΙΤ το 2012 διατυπώνει την πρόβλεψη ότι με βάση τον 
έως τώρα ρυθμό ανάπτυξης των ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζήτηση για REE δύναται να 
υπερδιπλασιαστεί έως το 2030.110 
 

 
Διάγραμμα 35: Παγκόσμια ζήτηση για σπάνιες γαίες 
Πηγή: Massachusetts Institute of Technology, http://medallionresources.com/wp-
content/uploads/2012/08/MIT_Evaluating_Rare-Earth_Element_Availability_March-2012.pdf 

                                                             
107 Marc Humphries, Rare Earth Elements: The Global Supply Chain, Congressional Research Service, 16/12/2013 
108 Sujatha Raman, Fossilizing Renewable Energies, Science as Culture, Taylor & Francis, 30/5/2013, 
172-180, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09505431.2013.786998  
109 Ibid. 
110 Ibid. 68 
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Για την ΕΕ τα παραπάνω δεδομένα δύνανται να αποτελέσουν τροχοπέδη στην πορεία στην 
ανάπτυξη ευρείας κλίμακας αποθηκευτικών μέσων για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 
καθώς και συνολικότερο πρόβλημα εξάρτησης της από στρατηγικής σημασίας μέταλλα.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε τη EURARE η οποία επιδιώκει να 
θέσει τις βάσεις για παραγωγή σπανίων γαιών εντός ευρωπαϊκών εδαφών. Στην Ευρώπη 
γενικά, αποθέματα σπανίων γαιών υπάρχουν στην Γροιλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και 
την Ελλάδα. Καθώς στοιχεία σπανίων γαιών εμφανίζουν σε υψηλή περιεκτικότητα και τα 
αποθέματα βωξίτη που προκύπτουν από την επεξεργασία αλουμινίου με τη μορφή 
κόκκινης λάσπης, η Ελλάδα αποτελεί κομβικό σημείο για την εν λόγω ευρωπαϊκή 
προσπάθεια.111 Έτσι το πρόγραμμα της EURARE προβλέπει την συγκέντρωση στοιχείων REE 
από τις τέσσερις παραπάνω χώρες, σε δύο εργοστάσια επεξεργασίας, ένα στην περιοχή της 
Βεστφαλίας στη Γερμανία και ένα στο εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος στην 
Αττική112 προσφέροντας στη χώρα στρατηγική σημασία στην προσπάθεια της ΕΕ για 
αυτονομία στην προμήθεια σπανίων γαιών. 
 
Πέρα από τους περιορισμούς που θέτει το μονοπώλιο στη προμήθεια σπανίων γαιών για τη 
κατασκευή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και απόδοση 
των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και 
αυτών που χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα είναι αλματώδης. Η 
επέκταση μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα 
στο κεφάλαιο 4 αλλά και η εξάλειψη των διακυμάνσεων στην ροή ενέργειας από ΑΠΕ για 
οικιακή και επαγγελματική χρήση, περνάει μέσα από την ανάπτυξη αξιόπιστων μονάδων 
συσσωρευτών με διάρκεια και απόδοση που διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους που τροφοδοτούνται 
από συστήματα ηλιακής ή αιολικής ενέργειας.  
 
Σε αυτό το πεδίο, η αμερικανική εταιρία TELSA δείχνει να οδηγεί τις εξελίξεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Στον τομέα των μπαταριών για την ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων, η εταιρία 
προχωράει μέσα στο 2017 στην μαζική παραγωγή ενός οικονομικού μοντέλου ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου με επιδόσεις και αυτονομία εφάμιλλα των συμβατικών αυτοκινήτων. Σε 
μελέτη της τράπεζας Citibank τον Ιούλιο 2014 με τίτλο Energy 2020, εκτιμάται ότι ενώ οι 
επόμενοι 1-2 παραγωγικοί κύκλοι των παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών αναμένεται να 
συνεχίσουν να περιλαμβάνουν την μετάδοση κίνησης με μηχανές εσωτερικής καύσης, οι 
εξελίξεις στην τεχνολογία των συσσωρευτών για τα επόμενα 5 χρόνια οδηγούν σε δραστική 
στροφή των κατασκευαστών αυτοκινήτων στην μετάδοση κίνησης από ηλεκτροκινητήρες με 
τις εξελίξεις να ηγείται η TESLA MOTORS.113  
 
Εκτιμούμε ότι έχει σημασία να επισημανθεί ότι η εταιρία έχει δώσει στη δημοσιότητα όλες 
τις πατέντες για τη τεχνολογία των συσσωρευτών της, προωθώντας έτσι την ταχύτατη 
εξέλιξη τους από ανεξάρτητους ακόμα και ανταγωνιστικούς κατασκευαστές. Ομοίως στο 
θέμα των συσσωρευτών για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, η ίδια εταιρία 
παρουσίασε μέσα στο 2015 την μπαταρία TESLA POWERWALL με απόδοση 7 και 10 
κιλοβατώρες, η οποία συνδεδεμένη με ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμη πηγή, προσφέρει πλήρη ενεργειακή αυτονομία χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με 
κάποιο δίκτυο. Στον χώρο της τεχνολογίας συσσωρευτών κινούνται βεβαίως πολλές άλλες 
εταιρίες και οι εξελίξεις στην απόδοση, διάρκεια και τεχνολογία των συσσωρευτών είναι 

                                                             
111 Eimear Deady, Evangelos Mouchos, Kathryn Goodenough, Frances Wall, Ben Williamson, Developing alternative resources of 
rare earth elements in Europe - EURARE and the red mud challenge, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-10235, 
2015  
112 EURARE, Sustainable European REE exploitation technologies http://www.eurare.eu/technologies/home.html  
113 Ibid. 63 



 Σχιστολιθικό Αέριο στις ΗΠΑ vs. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ΕΕ 
 

77 

ραγδαίες ενισχύοντας την εκτίμηση ότι στην ΕΕ οι ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων μπορούν να καλυφθούν σε μεγάλο -αν όχι απόλυτο- βαθμό από την 
παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο αισθητά τις ανάγκες της 
Ένωσης για εισαγωγές ενεργείας.     
    
4.2.5 Εξέλιξη του μέσου ενεργειακού κόστους των ΑΠΕ. 
Η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας το 2014 για τις επενδύσεις στην 
ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουμε να εξετάσουμε 
το ενεργειακό κόστος των ΑΠΕ. Σύμφωνα με την μελέτη του διεθνούς οργανισμού, το 2013 
επενδύθηκαν 1,6 τρις δολάρια για την παροχή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και 
πρόσθετα 130 δις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειακών μέσων. Για 
τα επόμενα 20 έτη έως το 2035 εκτιμάται ότι θα απαιτούνται περί τα 2 τρις ετησίως για την 
παροχή ενέργειας και άλλα 500 δις δολάρια για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. 
Συνολικά για την επόμενη εικοσαετία το συνολικό ποσό αθροίζεται σε περίπου 48 τρις 
δολάρια (40 τρις για την παροχή ενέργειας και 8 τρις για βελτίωση αποτελεσματικότητας).  
 
Η μελέτη τονίζει ότι από τα 40 τρις που αφορούν τις επενδύσεις για την παροχή ενέργειας, 
περισσότερο από το 80% αφορά την αντιμετώπιση της μειωμένης παροχής ενέργειας από 
τις υφιστάμενες πηγές ορυκτών καυσίμων και από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
μεταφοράς και επεξεργασίας τους.114 Καυτό συμβαίνει γιατί από τη μία πλευρά οι 
υπάρχουσες πηγές από τις οποίες η παγκόσμια κοινότητα αντλεί τα ορυκτά της καύσιμα 
μειώνονται και έτσι απαιτούν επενδύσεις σε νέες μορφές εξόρυξης, και από την άλλη γιατί 
ο παγκόσμιος στόλος μονάδων παραγωγής ενέργειας καθώς και τα επιμέρους δίκτυα 
διανομής της είναι επί το πλείστον παλαιά και απαιτούν μαζικές νέες επενδύσεις για την 
αντικατάσταση τους.    
 
Τα παραπάνω δεδομένα της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας αναδεικνύουν μια μοναδική 
ευκαιρία για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς το υψηλό κόστος αντικατάστασης των παλαιών 
εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα και το υψηλό κόστος επένδυσης 
σε νέες μορφές εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, καθιστά το υψηλό CAPEX των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ανταγωνιστικό των συμβατικών μεθόδων. Όπως έχουμε δει νωρίτερα στο 
κεφάλαιο 4, οι ΑΠΕ παρουσιάζουν μειονέκτημα σε όρους CAPEX αλλά πλεονέκτημα σε 
όρους OPEX καθώς τα σχεδόν ανύπαρκτα κόστη για πρώτη ύλη και τα μειωμένα κόστη 
διανομής ενέργειας καθιστούν τη παραγωγή μέσω ΑΠΕ οικονομικά συμφέρουσα επιλογή 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο μειωμένο κόστος των ΑΠΕ συμβάλει και η απουσία της 
επιβάρυνσης εκπομπών αερίων ρύπων.  Η μελέτη του Οδικού Χάρτη 2050 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην οποία έχουμε αναφερθεί και νωρίτερα, προσδιορίζει ότι το κόστος ανά 
μονάδα παραγωγής είναι 20% έως και 30% χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ορυκτών 
καυσίμων στην περίπτωση που επιτευχθεί 100% παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ από μη 
ορυκτά καύσιμα.115 
 
Μελέτη του 2014 από το Imperial College του Λονδίνου που εκπονήθηκε για λογαριασμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να αναλυθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης των ΑΠΕ 
στην ΕΕ καταλήγει ότι το ετήσιο κόστος για να φτάσει η παραγωγή από ΑΠΕ σε μερίδιο 
πάνω από 70% του ενεργειακού μίγματος κινείται στα 140 δις έως το 2020, αγγίζει τα 200 
δις έως το 2025 και φτάνει τα 225 δις ετησίως έως το 2030.116 Το ενδιαφέρον σημείο όσον 
αφορά το κόστος της ανάπτυξης των ΑΠΕ είναι ότι ακόμα και σε ένα εναλλακτικό σενάριο 

                                                             
114 International Energy Agency, World Energy Investment Outlook 2014, 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf  
115 Ibid. 76 
116 European Commission, Integration of Renewable Energy in Europe, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_renewables_integration_europe.pdf  
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όπου η ανάπτυξη των ΑΠΕ φτάνει σε μερίδια το 60% του ενεργειακού μίγματος, αλλά 
ακόμα και σε ένα τρίτο -συντηρητικό- σενάριο όπου η διείσδυση των ΑΠΕ σταματάει στο 
50% του συνόλου, το κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει στα ίδια 
συνολικά επίπεδα. 

 
 
Διάγραμμα 36: Αθροιστικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής με 70% - 60% -50% συμμετοχή ΑΠΕ 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Integration of Renewable Energy in Europe 
 
Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στο σενάριο 1 όπου το μερίδιο των ΑΠΕ ξεπερνάει το 
70% του μίγματος τα 2/3 του κόστους αφορούν το CAPEX των ΑΠΕ ενώ στο συντηρητικό 
σενάριο, η διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό 50% σημαίνει αυξημένα λειτουργικά κόστη 
(OPEX) από τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αποδεικνύεται δια 
του παρόντος ότι η στροφή σε αυξημένα μερίδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές δεν επιβαρύνει το τελικό κόστος για την παραγωγή της ενέργειας στην ΕΕ.  
 
Σε αυτό το σημείο είναι κεφαλαιώδους σημασίας να τονίσουμε ότι η εξίσωση μεταξύ του 
συνολικού κόστους από μια εκτεταμένη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ σε 
σχέση με την διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου κυριαρχίας των ορυκτών ενεργειακών 
πόρων, επιτυγχάνεται λόγω της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας όπου για τις επόμενες 
δύο δεκαετίες είναι αναπόφευκτη η ανανέωση μεγάλου μέρους των υφιστάμενων 
υποδομών σε δίκτυα διανομής και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.  
 
Εάν μέσα στην επόμενη δεκαετία η ανανέωση του στόλου των εργοστασίων ενέργειας της 
ΕΕ επικεντρωθεί σε μονάδες συμβατικής τεχνολογίας, το πρόσθετο CAPEX για τη 
μεταγενέστερη ανάπτυξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της Ένωσης θα είναι απαγορευτικά 
υψηλό, καθηλώνοντας τις ΑΠΕ σε ένα δευτερεύοντα και βοηθητικό ρόλο στη συνολική 
παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όσον αφορά το ενεργειακό της 
μέλλον καθώς η πορεία που θα επιλέξει να ακολουθήσει μέσα στην επόμενη δεκαετία όσον 
αφορά τη διαμόρφωση του ενεργειακού της μίγματος, προκαλεί δομικές αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας της ίδιας της Ένωσης αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις του τρόπου ζωής 
και της καθημερινότητας των ευρωπαίων πολιτών.  
 
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια, δύνανται να 
διαμορφώσουν μια σειρά από θέματα όπως την εξάρτηση της ΕΕ από άλλα κράτη, την 
ελευθερία κινήσεων εξωτερικής πολιτικής των κρατών-μελών της, τη θέση της στο διεθνές 
σύστημα ως ενιαίος δρών, τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής ισχύος που 
διαχειρίζεται, το ρυθμό τεχνολογικής προόδου και τον βαθμό προστασίας του 
περιβάλλοντος. Παράλληλα, επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι 
πολίτες βιώνουν πλέον την αστική ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής στην πόλη και την 
ευρωπαϊκή ύπαιθρο, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται, εργάζονται και 
βιώνουν την απλή καθημερινότητα τους. 
 
Εκκίνηση για την παρούσα μελέτη αποτέλεσαν οι εξελίξεις στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, 
καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες συντελείται ένας δομικός μετασχηματισμός του 
ενεργειακού μίγματος της χώρας σε μέγεθος ικανό να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε κατάσταση 
ενεργειακής αυτονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία.  
 
Βάση της μελέτης αποτελεί η θέση ότι η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας των ΗΠΑ 
δημιουργεί διλήμματα ασφάλειας στην ΕΕ, αποδυναμώνει τη θέση της στο διεθνές 
σύστημα και εγείρει θέματα εθνικής ασφάλειας για τα κράτη-μέλη της.  
 
Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσέγγιση διαδραματίζει η άποψη ότι η ενέργεια δεν αποτελεί 
έναν ακόμη από τους πολλούς συντελεστές ισχύος που ένα κράτος διαχειρίζεται, αλλά 
συνδέεται άμεσα με τον βαθμό ανεξαρτησίας του, τον βαθμό ελευθερίας κινήσεων του στο 
διεθνές σύστημα και τα επίπεδα σκληρής ισχύος που αυτό δύναται να κινητοποιήσει σε 
περίπτωση ανάγκης. Όλα τα παραπάνω συνδέουν άρρηκτα τις ενεργειακές ροές ενός 
διεθνούς δρώντα με την ουσία της εθνικής του ασφάλειας και αναβαθμίζουν την 
κρισιμότητα της επίτευξης ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ στο υψηλότερο σημείο της 
πολιτικής ατζέντας για όλα τα κράτη-μέλη της. 
 
Η βασική αυτή παραδοχή, ελέγχθηκε στο πρώτο μέρος της μελέτης μας όπου αναδείχθηκε 
ότι η απόκτηση ενεργειακών πόρων  έχει άμεσο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα του κράτους 
και στους πόρους που αυτό θα πρέπει να δεσμεύσει για να τις αποκτήσει. Παράλληλα, 
αποδείχθηκε ότι η χρήση των ενεργειακών αυτών ροών σχετίζεται άμεσα με την 
ισχυροποίηση του κράτους μέσω της οικονομικής ανάπτυξης που αυτές δημιουργούν, αλλά 
και ότι η κατανομή τους εντός των δομών του κράτους ρυθμίζει τον βαθμό 
αποτελεσματικότητας όλων των συντελεστών ισχύος που αυτό έχει στη διάθεση του, 
διαμορφώνοντας έτσι και την ικανότητα του να τους κινητοποιήσει σε περίπτωση που 
κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια και ανεξαρτησία του. 
 
Από τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε με σχετική ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι 
επιβεβαιώνεται η αρχική μας παραδοχή πως η διασφάλιση επαρκούς ροής ενέργειας όντως 
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που παρέχει ελευθερία σε ένα κράτος. Αυτό σημαίνει ότι η 
εσωτερική ενδυνάμωση του κράτους μέσω της εξασφάλισης ενεργειακών πηγών, αποτελεί 
κρατικό συμφέρον και μπορεί να αποτελέσει μία από τις στρατηγικές επιλογές του στην 
προσπάθεια να επιβιώσει εντός του διεθνούς συστήματος. 
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Στη συνέχεια της μελέτης μας, ελέγξαμε εάν τα χαρακτηριστικά της ενέργειας πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία διλήμματος ασφάλειας μεταξύ των δρώντων 
του διεθνούς συστήματος. Ως αναλυτικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η εισαγωγή μιας νέας 
κατηγοριοποίησης των διεθνών δρώντων, που αποτυπώνει τη δυναμική θέση ενός κράτους 
όσον αφορά τις ενεργειακές ροές που αυτό κατέχει. Συγκεκριμένα κατηγοριοποιήθηκαν τα 
κράτη όχι μόνο ως καθαροί παραγωγοί, καθαροί διανομείς και καθαροί καταναλωτές 
ενέργειας, αλλά και ως «εν δυνάμει» παραγωγοί, διανομείς και καταναλωτές ενέργειας. Η 
χρησιμότητα του εν λόγω εργαλείου ανάλυσης έγκειται στο στοιχείο της αλλαγής που 
εμπεριέχει και περιγράφει.  
 
Αποδείχθηκε στην πορεία της ανάλυσης ότι η προσθήκη εν δυνάμει παραγωγών, 
διανομέων ή καταναλωτών στους ήδη υφιστάμενους καθαρούς παραγωγούς, διανομείς ή 
καταναλωτές, μετακινεί φορτία ισχύος μεταξύ των διεθνών δρώντων που επηρεάζει, 
διαταράσσοντας την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
για διλήμματα ασφαλείας. Παράλληλα αποδείχθηκε ότι οι ενεργειακές ροές πληρούν το 
βασικό χαρακτηριστικό  της θεωρίας του ανταγωνισμού ισχύος, που είναι η προσπάθεια 
των κρατών να διατηρήσουν -κατ’ ελάχιστον- την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος 
εξισορροπώντας τον αντίπαλο, έως και να επιδιώξουν την μεγιστοποίηση της υπεροχής 
ισχύος τους έναντι αυτού. Η παρούσα διαπίστωση τεκμηριώνει ότι οι ενεργειακές ροές 
συνδέονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια ενός κράτους καθώς αποτελούν κρίσιμο 
στοιχείο του ανταγωνισμού ισχύος που λαμβάνει χώρα εντός του διεθνούς συστήματος και 
της προσπάθειας των κρατών να επιβιώσουν σε αυτό.   
  
Η ανάλυση του συσχετισμού των ενεργειακών ροών ενός κράτους με την εθνική του 
ασφάλεια, περιλαμβάνει τη μελέτη του βαθμού και της έντασης με την οποία οι ροές 
ενεργειακών πόρων δύνανται να ενισχύσουν ή αποδυναμώσουν την σταθερότητα του 
διεθνούς συστήματος. Αποδεικνύεται ότι οι ροές ενεργειακών πόρων και ο ανταγωνισμός 
γύρω από αυτές μειώνουν την σταθερότητα ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος 
καθώς ενισχύουν τις ενδογενείς τάσεις του για συχνές ανακατανομές ισχύος, τις 
προσπάθειες εξισορρόπησης τους και την παραγωγή των -αναπόφευκτων- ανταγωνισμών 
ισχύος που έπονται αυτών. Παράλληλα αποδείχθηκε από την ανάλυση, ότι σε ένα 
ηγεμονικό -ή και εν μέρει ηγεμονικό- διεθνές σύστημα, οι ενεργειακές ροές δύνανται να 
προκαλέσουν ανακατανομές ισχύος οι οποίες ισχυροποιούν την θέση της ηγεμονικής 
δύναμης προσδίδοντας αυξημένη σταθερότητα στο σύστημα. 
 
Προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την εξόρυξη 
σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου για να αυξήσουν τα επίπεδα ισχύος που 
διαχειρίζονται και να ενισχύσουν τη θέση τους στο διεθνές σύστημα, αναλύσαμε αν ο 
συγκεκριμένος τρόπος εξόρυξης μπορεί να οδηγήσει και άλλους διεθνείς δρώντες στην 
επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας με τους ίδιους ρυθμούς όπως αυτών που επιτυγχάνουν 
οι ΗΠΑ.  
 
Η ανάλυση μας έδειξε ότι οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η μέθοδος εξόρυξης 
σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου, της προσδίδουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που 
περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα εκτεταμένης εφαρμογής της και σε άλλες χώρες 
πέραν των ΗΠΑ. Η αναγκαιότητα για οριζόντια εξόρυξη κατά τη διαδικασία του fracking, 
απαιτεί τεράστιες εκτάσεις διαθέσιμες για εξόρυξη στις οποίες παρατηρούνται φαινόμενα 
ρωγμάτωσης του εδάφους, μικροσεισμών και καθιζήσεων, γεγονός που καθιστά τις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ ακατάλληλες για την ευρεία χρήση της μεθόδου.  
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Παράλληλα, ο ρυθμός πτώσης της παραγωγικότητας των γεωτρήσεων fracking συνδέει την 
επιτυχία στην εξόρυξη με την ικανότητα συνεχούς ανοίγματος νέων γεωτρήσεων και 
ένταξης τους στο σύστημα παραγωγής με ταχείς ρυθμούς. Έτσι, οι εταιρίες εξόρυξης 
οφείλουν να ανοίγουν συνεχώς νέες γεωτρήσεις και να τις συνδέουν με το σύστημα 
παραγωγής ώστε να αναπληρώνουν την πτώση παραγωγικότητας κάθε γεώτρησης που 
ξεπερνά τους μερικούς μήνες ζωής, αλλιώς αντιμετωπίζουν πτώση της παραγωγικότητας 
και μείωση της απόδοσης απασχολούμενου κεφαλαίου κάτι που κάνει την επένδυση μη 
ελκυστική στους επενδυτές.  
 
Οι ΗΠΑ είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορούν να ανοίγονται νέες 
γεωτρήσεις με αυτούς τους ρυθμούς καθώς μόνο εκεί υφίσταται η έννοια των ιδιωτικών 
δικαιωμάτων εξόρυξης γεγονός που κάνει την διαδικασία απόφασης για εξόρυξη πολύ πιο 
γρήγορη. Παράλληλα, στις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται πολλές ανεξάρτητες εταιρίες εξόρυξης 
που δεν εντάσσονται σε μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους ή κρατικά ενεργειακά μονοπώλια 
και έχουν την ευελιξία να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις και να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές που προσδιορίζει η παραγωγικότητα κάθε μίας νέας γεώτρησης που συνδέεται με 
το σύστημα παραγωγής. Σε αντιδιαστολή, στην ΕΕ τα δικαιώματα εξόρυξης ανήκουν στο 
εκάστοτε κράτος και στη διαδικασία εξόρυξης δεν μπορούν να εμπλακούν μικροί 
ανεξάρτητοι παραγωγοί. Τα δύο αυτά δεδομένα οδηγούν σε χαμηλότερη ταχύτητα 
διάνοιξης νέων γεωτρήσεων μειώνοντας κατακόρυφα την αποδοτικότητα της 
οποιασδήποτε επένδυσης στον κλάδο του fracking.  
 
Τέλος, η ανάλυση μας ανέδειξε και το σημαντικό τεχνολογικό προβάδισμα των ΗΠΑ στον 
τομέα εξόρυξης μη συμβατικού φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς η χώρα 
συγκεντρώνει σήμερα περισσότερο από το 60% της παγκόσμιας διαθεσιμότητας 
γεωτρύπανων και πάνω από το 95% αυτών που διαθέτουν την ικανότητα οριζόντιας 
κίνησης στο υπέδαφος. Πέραν λοιπόν της διαθεσιμότητας φυσικών πόρων, οι ΗΠΑ δείχνουν 
να κατέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και ως προς τις γεωγραφικές, θεσμικές και 
τεχνολογικές συνθήκες που απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν την αδιαμφισβήτητη 
πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου 
 
Εξετάζοντας τις αλλαγές της ισορροπίας ισχύος του συστήματος λόγω της αυτονομίας των 
ΗΠΑ, βλέπουμε ότι αυτές οδηγούν σε σημαντικότατες ανακατατάξεις σε κεντρικό αλλά και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς οδηγούν σε μείωση του ανταγωνισμού με την Κίνα, μείωση  
της ιρανικής επιρροής σε Ινδία και Πακιστάν, ανάσχεση της αυξητικής διεθνούς επιρροής 
των Ρωσία - Βενεζουέλα - Ιράν, ενίσχυση των διαπραγματευτικών εργαλείων των ΗΠΑ 
έναντι του Ιράν, περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία και 
μείωση του κόστους παραγωγής και κόστους στρατιωτικών δαπανών στις ΗΠΑ. 
 
Στην πορεία της ανάλυσης είδαμε ότι η απεξάρτηση των ΗΠΑ από τις εισαγωγές LNG από τη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αλλαγή της ροής 
φορτίων LNG από αυτές τις περιοχές προς τις αγορές της Ασίας με σημαντικότερες αυτές 
της Ινδίας και της Κίνας. Αυτή η αλλαγή, μεταβάλει τους μεταξύ τους συσχετισμούς ισχύος 
καθώς και την επιρροή του Ιράν σε αυτές. Η μειωμένη στρατηγική σημασία του ιρανικού 
αερίου και πετρελαίου στην περιοχή, δυσκολεύει τη σύναψη αμοιβαία επωφελών 
συμφωνιών για τη κατασκευή αγωγών από το Ιράν προς την Ινδία και το Πακιστάν, 
μειώνοντας περαιτέρω την ικανότητα διείσδυσης της Τεχεράνης στις αγορές νοτίως των 
συνόρων της.  
 
Τέλος είδαμε ότι καθώς ο στρατός είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον 
δημόσιο τομέα των ΗΠΑ,  η μείωση του κόστους των καυσίμων λόγω της άφθονης και 
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φθηνής παραγωγής τους, μειώνει δραστικά το κόστος μετακίνησης και συνεπώς το 
συνολικό κόστος για στρατιωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ χωρίς να χρειαστεί να γίνει η 
οποιαδήποτε περικοπή στην ανάπτυξη του στρατιωτικού τους δυναμικού. 
 
Ενώ οι ΗΠΑ προχωρούν με ταχείς ρυθμούς προς την ενεργειακή αυτονομία, η ΕΕ 
αντιμετωπίζει διλήμματα ασφάλειας τα οποία δείχνουν να γίνονται εντονότερα από τις 
εξελίξεις στην ενεργειακή θέση των ΗΠΑ. Η ΕΕ παρουσιάζει επί του παρόντος υψηλότατη 
ενεργειακή εξάρτηση καθώς το 55% των ενεργειακών της αναγκών καλύπτεται με 
εισαγωγές ενεργειακών πόρων από άλλες χώρες με προεξέχουσα από αυτές τη Ρωσία. Για 
την αντιμετώπιση του θέματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή ένα Σχέδιο 
Δράσης για την Ενεργειακή Ασφάλεια και Αλληλεγγύη με στόχο τη μείωση των εισαγωγών 
ενέργειας κατά 26% έως το 2020.  
 
Στην ανάλυση μας εντοπίσαμε ότι από τις έξι βασικές δράσεις που εμπεριέχει το σχέδιο, οι 
μισές αποτελούν ευθεία απειλή στα συμφέροντα της Ρωσίας, οι αντιδράσεις της οποίας 
δυσκολεύουν περαιτέρω την ελευθερία κινήσεων της ΕΕ ως ενιαίο δρώντα του διεθνούς 
συστήματος. Σχέδια όπως η ανάπτυξη του Νότιου Διάδρομου Φυσικού Αερίου που 
στοχεύει στην προμήθεια των ευρωπαϊκών αγορών με φυσικό αέριο από την περιοχή της 
Κασπίας και της Μέσης Ανατολής, η αύξηση της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
(LNG) με στόχο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και η διαφοροποίηση στις αγορές φυσικού 
αερίου της ΕΕ, και η διασύνδεση των Ευρωπαϊκών αγορών με τους πόρους φυσικού αερίου 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν 
κρίνονται ικανές να σταματήσουν την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία. 
 
Βασικό επιχείρημα της ανάλυσης μας είναι ότι η ΕΕ και η Ρωσία βρίσκονται σε σχέση 
Ασύμμετρης Αλληλεξάρτησης καθώς και στις δύο περιπτώσεις, ένα κρίσιμο κομμάτι της 
οικονομικής τους δραστηριότητας επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά από τις αποφάσεις 
και πολιτικές επιλογές του άλλου. Η οικονομία της Ρωσίας εξαρτάται άμεσα από τις 
αποφάσεις των Βρυξελλών για τον όγκο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εμπορικών 
συναλλαγών που διακινούνται από και προς την αγορά της Ρωσίας, ενώ αντίστοιχα, η 
οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ επηρεάζεται άμεσα από τις κινήσεις του Κρεμλίνου 
όσον αφορά τον όγκο και τη σταθερότητα προσφοράς του φυσικού αερίου και πετρελαίου 
που φτάνει από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές αγορές. 
 
Οι περιορισμοί στο εύρος και την ένταση των δράσεων που δύναται να αναλάβει το κάθε 
μέρος έναντι του άλλου, συνιστούν κόστος και για τους δύο διεθνής δρώντες 
προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση τους ως ασύμμετρη αλληλεξάρτηση. Η ΕΕ και 
η Ρωσία αναγκάζονται έτσι να προσμετρούν αλλήλους ως μια διαρκή απειλή καθώς η  
μεταξύ τους σχέση δημιουργεί όχι μόνο οικονομικές εξαρτήσεις αλλά και απειλές για την 
εθνική τους ασφάλεια. 
  
Στην προσπάθεια της ΕΕ να ξεφύγει από την ασύμμετρη αλληλεξάρτηση με τη Ρωσία, 
παρουσιάζεται ως επιλογή η στροφή προς τις εισαγωγές ενέργειας από τις ΗΠΑ, κυρίως με 
τη μορφή φορτίων LNG που προέρχεται από την αφθονία σχιστολιθικού αερίου των ΗΠΑ. 
Η ανάλυση μας έδειξε ότι αυτή η επιλογή δεν αποτελεί απαραιτήτως λύση για την ΕΕ καθώς 
στερείται των πλεονεκτημάτων που εκ πρώτης όψεως δείχνουν να ισχύουν. Παρατηρήσαμε 
ότι οι τιμές των φορτίων LNG που εξάγεται από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν σταθερά αυξητική 
τάση τα τελευταία χρόνια. Το στοιχείο αυτό πλήττει το επιχείρημα ότι μια ενδεχόμενη 
στροφή της ΕΕ προς το αμερικανικό LNG μπορεί να προσφέρει και οικονομικά 
πλεονεκτήματα στην Ευρώπη πέραν της αποδέσμευσης της από την σχέση ασύμμετρης 
αλληλεξάρτησης με την Ρωσία. Παράλληλα, εφόσον δεν προκύψουν σημαντικά άλματα 
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στην τεχνολογία εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, καταλήξαμε ότι η επιβίωση του 
κλάδου περνάει μέσα από την αύξηση των τιμών πώλησης στις αμερικανικές και διεθνείς 
αγορές. Η παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει ότι για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής 
Ασφάλειας, μια πιθανή αντικατάσταση των ρώσικων ενεργειακών ροών με εισαγωγές LNG 
από τις ΗΠΑ δεν μπορεί να υποστηριχτεί στη βάση των οικονομικών ωφελειών που αυτή θα 
μπορούσε να αποφέρει για τα κράτη-μέλη της Ένωσης 
 
Το ερώτημα που μελετήθηκε στην πορεία, είναι το αν η ΕΕ είναι διατεθειμένη να 
αντικαταστήσει την εξάρτηση της σε ρώσικους ενεργειακούς πόρους από μία νέα εξάρτηση, 
αυτή τη φορά από το σχιστολιθικό φυσικό αέριο των ΗΠΑ τη στιγμή που αυτό θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως μελλοντικός μοχλός πίεσης έναντι της ΕΕ στις μεταξύ τους 
διαπραγματεύσεις για εμπορικές σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές. Καθώς η ΕΕ με τις 
ΗΠΑ βρίσκονται σε συνθήκες εμπορικού ανταγωνισμού, η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από 
τις ΗΠΑ μεταβάλλει την μεταξύ τους ισορροπία εμπορικής και οικονομικής ισχύος υπέρ της 
δεύτερης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου 
μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για την οποία οι δύο εταίροι διαπραγματεύονται σκληρά από το 2013.  
 
Κάτω από αυτό το πρίσμα, καταλήγουμε στο ότι το εγχείρημα αποδέσμευσης της ΕΕ από 
την ασύμμετρη αλληλεξάρτηση με τη Ρωσία μέσω της εξάρτησης της από το σχιστολιθικό 
αέριο των ΗΠΑ δείχνει να ενέχει υψηλότατους κινδύνους. Η ΕΕ θα έθετε με αυτό τον τρόπο 
σε κίνδυνο τον μεγαλύτερο από τους παράγοντες παραγωγής ήπιας ισχύος που διαθέτει: Τη 
δύναμη των εμπορικών της συναλλαγών και την επιρροή που μπορεί να ασκεί μέσω αυτών 
στην παγκόσμια οικονομία και τους επιμέρους δρώντες του διεθνούς συστήματος. 
 
Καθώς η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ δεν δείχνει να άρεται με τα μέτρα που προβλέπει η 
έως τώρα σχεδιαζόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας, αλλά ούτε και με 
την επιλογή μιας στροφής στο σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ, η παρούσα μελέτη υποστηρίζει 
ότι η ΕΕ οφείλει να διερευνήσει άλλες διεξόδους που μπορούν να την οδηγήσουν στην 
ενεργειακή αυτονομία. Πρόταση μας αποτελεί ότι η επιθυμητή ενεργειακή αυτονομία 
μπορεί να έρθει για την ΕΕ μέσω της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε 
επίπεδα ικανά να καλύψουν όλο το φάσμα των ενεργειακών ροών που τώρα εισάγονται 
από πηγές εκτός της ΕΕ. 
 
Εκ πρώτης όψεως, η επιλογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την πλήρη κάλυψη 
των αναγκών ενός κράτους -πόσο μάλλον ολόκληρης της ΕΕ- ακούγεται περισσότερο ως 
ευχολόγιο παρά ως μια αξιόπιστη επιλογή που μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά και 
μπορεί να υποστηριχθεί από τα υφιστάμενα επίπεδα τεχνολογικής ανάπτυξης. Η μελέτη 
μας έδειξε ότι η υφιστάμενη τεχνολογία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ενεργειακού 
μίγματος της ΕΕ, το ενεργειακό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ, 
οι υφιστάμενοι ρυθμοί ανάπτυξης των ΑΠΕ σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, και η 
τρέχουσα κατάσταση των υποδομών παραγωγής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα μπορούν να 
υποστηρίξουν την αλλαγή στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ ώστε το 55% των εισαγωγών 
ενέργειας να αντικατασταθεί πλήρως από την παραγωγή μέσω ΑΠΕ. Μάλιστα ο στόχος 
αυτός μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο κόστος της ενέργειας για τα 
κράτη-μέλη της Ένωσης και τους ευρωπαίους πολίτες.    
 
Κρατώντας υπόψη μας ότι ο στόχος της πρότασης δεν αφορά την 100% παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ αλλά την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ, αποδείξαμε ότι η ΕΕ μπορεί να 
επιτύχει ενεργειακή αυτονομία έως το 2030 εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι μέσα στις 
επόμενες δύο δεκαετίες τα κράτη-μέλη της Ένωσης οφείλουν ούτως ή άλλως να 
αντικαταστήσουν λόγω παλαίωσης το 80% των υφιστάμενων υποδομών παραγωγής 
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ενέργειας εντός της επικράτειας τους. 
 
Μελετώντας την εξέλιξη του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της ΕΕ διαπιστώνουμε 
ότι ήδη η παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ αποτελεί το 22% του συνόλου της ενέργειας που 
παράγεται εντός της ΕΕ. Τα τελευταία 25 χρόνια η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έχει 
υπερτριπλασιαστεί τη στιγμή που τα στερεά καύσιμα, τα αέρια, τα παράγωγα πετρελαίου 
και η πυρηνική ενέργεια παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Η δε παραγωγή των ΑΠΕ τείνει να 
φτάσει στα επίπεδα παραγωγής του συνολικού δυναμικού πυρηνικής ενέργειας της ΕΕ και 
να καταστεί έτσι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας που παράγεται αυτοτελώς στο εσωτερικό 
της ΕΕ.  
 
Παράλληλα, κομβικής σημασίας αποδεικνύεται το στοιχείο των εκτεταμένων απωλειών 
κατά τη μετατροπή και μεταφορά συμβατικής ενέργειας στην ΕΕ οι οποίες αποτελούν το 
28% της συνολικής ενέργειας που διακινείται εντός της ΕΕ είτε ως πρωτογενής παραγωγή 
ενέργειας ή με τη μορφή εισαγωγών ενέργειας από άλλες πηγές. Ετησίως εισάγονται στην 
ΕΕ περί τα 904 Mtoe ενέργειας, ενώ παράλληλα χάνονται στη διαδικασία μετατροπής και 
μεταφοράς της περίπου 482 Mtoe, ποσότητες που ισοδυναμούν ουσιαστικά με το 52% των 
ετήσιων εισαγωγών. Το γεγονός ότι οι μισές από τις εισαγωγές της ΕΕ σε ενέργεια 
ξοδεύονται για τη διαδικασία μετατροπής και μεταφοράς στην επικράτεια της, καθιστά το 
εν λόγω πρόβλημα ύψιστης σημασίας για το μέλλον του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ. 
 
Εξίσου σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι από το σύνολο των 904 Mtoe 
πετρελαίου και προϊόντων του που εισήχθησαν το 2012 για τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, οι 
ανάγκες των τεσσάρων από αυτά  και συγκεκριμένα της Ολλανδίας, Γερμανίας, Γαλλίας και 
Ηνωμένου Βασιλείου, αντιστοιχούν σε 465 Mtoe, δηλαδή στο 51% του συνόλου. Η 
ενεργειακή πολιτική στην ΕΕ που θα στόχευε στο να αντικαταστήσει στις συγκεκριμένες 
τέσσερις χώρες το 50% των ενεργειακών τους εισαγωγών με παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, 
μπορεί να πετύχει την μείωση της συνολικής εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές ενέργειας 
από το 53% που είναι σήμερα στο 40%, ενώ παράλληλα η ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ από 
το σημερινό 46% εκτοξεύεται στο 60%.   
 
Τρίτο και βασικότατο στοιχείο για το ενεργειακό μέλλον της ΕΕ αποτελεί το γεγονός ότι  το 
δυναμικό των συμβατικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη έχει διανύσει 
ήδη τα 2/3 του αναμενόμενου ορίου διάρκειας ζωής του. Τα εργοστάσια που 
χρησιμοποιούν πετρέλαιο και άνθρακα βρίσκονται κοντά στο 90% του χρόνου ζωής τους, 
όσα χρησιμοποιούν λιγνίτη είναι κοντά στο 75%, ενώ σχετικά μικρότερης ηλικίας είναι τα 
εργοστάσια φυσικού αερίου τα οποία κατά μέσο όρο έχουν διανύσει λιγότερο από τον μισό 
χρόνο ωφέλιμης ζωής τους.  
 
Καθώς οι ανάγκες για αντικατάσταση των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ είναι 
αυξημένες, βλέπουμε ότι για τη συνέχιση παραγωγής ενέργειας με συμβατικά εργοστάσια 
απαιτείται ούτως ή άλλως αυξημένο κόστος κεφαλαιακής επένδυσης (CAPEX) σε σχέση με 
τις προηγούμενες δεκαετίες. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια μοναδική ευκαιρία για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ, αφού μετά το υψηλό CAPEX -που πλέον είναι αναπόφευκτο για την νέα 
παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ- προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος 
(OPEX) που οδηγεί σε εξισορρόπηση των μακροπρόθεσμων τιμών ενέργειας σε επίπεδα 
παρόμοια με τα αντίστοιχα των συμβατικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας.   
 
Μελετώντας τα κομβικά σημεία που οριοθετούν τη δυνατότητα των ΑΠΕ να 
αντικαταστήσουν όλο το εύρος των εισαγωγών ενέργειας στην ΕΕ, καταλήξαμε σε έξι 
σημεία κλειδιά, η εξέλιξη των οποίων δύναται να προσδιορίσει την ικανότητα της ΕΕ να 
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πετύχει τον προτεινόμενο στόχο. Αυτά είναι: 
 
1. Η δυνατότητα συνεχούς και αδιάλειπτης παραγωγής ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ.  
2. Η μαζική στροφή στην αποκλειστική χρήση ηλεκτρισμού για ανάγκες ψύξης και 

θέρμανσης νοικοκυριών & επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ.  
3. Η εκτεταμένη στροφή στην ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές.  
4. Ο ανασχεδιασμός των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με την δημιουργία 

εκτεταμένων μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής (micro grids). 
5. Η δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής ενέργειας και 

ανακατεύθυνσης  της σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή μειωμένης παραγωγής. 
6. Η συγκράτηση του μέσου ενεργειακού κόστους στην ΕΕ, σε επίπεδα όχι ψηλότερα από 

τα αντίστοιχα των ορυκτών καυσίμων. 
 
Η ανάλυση μας έδειξε ότι για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος μέσω της 
εγκατάστασης  ευρείας κλίμακας φωτοβολταϊκών συστημάτων απαιτείται να καλυφθεί το 
0,1% της επιφάνειας της ΕΕ εντός των επόμενων 35 ετών. Η κάλυψη του ίδιου στόχου από 
πλευράς αιολικής ενέργειας, προϋποθέτει την εγκατάσταση συνολικά 100.000 νέων 
ανεμογεννητριών στην επιφάνεια της ΕΕ εκ των οποίων οι μισές θα πρέπει να είναι 
υπεράκτιες. Το δυναμικό αυτό μεταφράζεται σε ένα ετήσιο ρυθμό 2.000 – 4.000 τεμαχίων 
τον χρόνο για τα επόμενα 35 χρόνια. Με τους ρυθμούς ανάπτυξης των αιολικών πάρκων 
στην ΕΕ, ο στόχος αυτός είναι εφικτός καθώς συμπίπτει με τον υφιστάμενο ρυθμό 
ανάπτυξης και αντικατάστασης ανεμογεννητριών στην ΕΕ.  
 
Κεφαλαιώδους σημασίας διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι η παράλληλη χρήση, 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, αιολικών πάρκων, Υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
Αντλησιοταμίευσης, Σταθμών Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας, Γεωθερμίας και της 
πληθώρας νέων μεθόδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προσαρμόζει τις 
απαιτήσεις επέκτασης κάθε μίας από τις παραπάνω μεθόδους σε επίπεδα που είναι 
συμβατά με το υφιστάμενο τεχνολογικό δυναμικό της ΕΕ.  
 
Όσον αφορά την οικιακή και βιομηχανική ψύξη και θέρμανση, οι αλλαγές που θα πρέπει να 
γίνουν αφορούν την αποδέσμευση από το φυσικό αέριο και τη στροφή στη χρήση βιομάζας 
ή -κυρίως- στη χρήση αντλιών θερμότητας. Σύμφωνα με τα ευρήματα μας, περίπου το 90% 
των κτιριολογικών ενεργειακών αναγκών στην ΕΕ μπορεί να καλυφθεί με τη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας ελεύθερης ρύπων. Στο θέμα της στροφής στην ηλεκτροκίνηση στις 
δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να αναπτυχθούν τουλάχιστον 
200 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα κυψελών υδρογόνου στους ευρωπαϊκούς 
δρόμους. Μεταβολές σε τέτοιο θεμελιώδες επίπεδο απαιτούν την εκ βάθρων μετάλλαξη 
όλου του συστήματος κατασκευής, διανομής και υποστήριξης των οχημάτων και όλων των 
υποδομών των ιδιωτικών και δημόσιων συστημάτων μεταφοράς. Οι αλλαγές αν και 
εκτεταμένες, απαιτούν ένα ετήσιο ρυθμό μεταβολής ο οποίος στις περισσότερες των 
περιπτώσεων δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος των τελευταίων ετών.  
 
Στο κομβικής σημασίας θέμα του ανασχεδιασμού των δικτύων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, η ευρεία ανάπτυξη των ΑΠΕ για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας, 
προϋποθέτει την αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου μεταφοράς και διανομής της 
ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία εκτεταμένων μικρο-δικτύων διεσπαρμένης 
παραγωγής και συστημάτων διεσπαρμένων πηγών ενέργειας. Η ανάπτυξη ενός 
εκτεταμένου πλέγματος από micro-grids σε όλο το εύρος της ΕΕ, δύναται να οδηγήσει σε 
δραστική μείωση των αναγκών για εισαγωγές ενέργειας, στην αύξηση της σταθερότητας και 
αξιοπιστίας των δικτύων διανομής ενέργειας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και σε αυξημένα 
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επίπεδα εθνικής ασφάλειας για τα κράτη-μέλη της Ένωσης.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαίρως λάβει σειρά μέτρων που οδηγούν στην σταδιακή 
ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, με δέσμες μέτρων και κοινοτικές 
Οδηγίες που προσφέρουν επαρκές νομικό πλαίσιο για την προώθηση της ενοποίησης των 
αγορών και της κατανομής της δυναμικότητας με βάση τη ροή ώστε η ηλεκτρική ενέργεια 
να διατίθεται αποτελεσματικότερα προς πώληση στην ΕΕ. Καθώς το νομικό πλαίσιο 
κρίνεται επαρκές, η ανάπτυξη ενός πλέγματος μικρο-δικτύων διεσπαρμένης παραγωγής με 
βάση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δείχνει να είναι περισσότερο θέμα 
πολιτικής βούλησης παρά αντιμετώπισης των τεχνικών ή νομικών προκλήσεων ενός 
εγχειρήματος αυτού του μεγέθους.     
 
Στο θέμα αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής ενέργειας, το μέλλον της ανάπτυξης 
των ΑΠΕ κρίνεται από το εύρος χρήσης μεθόδων που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια 
σε μηχανική προκειμένου να την αποθηκεύσουν για χρήση σε περιόδους χαμηλής 
παραγωγής καθώς και από την εξέλιξη της τεχνολογίας στους συσσωρευτές, τόσο για 
οικιακή και βιομηχανική χρήση όσο και στις ιδιωτικές και δημόσιες μεταφορές. Οι μέθοδοι 
της Υδροηλεκτρικής Αντλησιοταμίευσης και τα Συστήματα Ενισχυμένης Γεωθερμίας 
παράγουν ήδη περί το 7% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ  και 
μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία στην προσπάθεια για μαζική αποθήκευση της 
κατά περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Στο θέμα της εξέλιξης στην τεχνολογία και τις επιδόσεις των συσσωρευτών, εντοπίζουμε  
ένα κρίσιμο στοιχείο που δύναται να αποτελέσει τροχοπέδη σε όλη την προσπάθεια της ΕΕ 
για ενεργειακή αυτονομία. Αυτό αφορά την προμήθεια σπάνιων γαιών οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα υβριδικά και 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς και στα συστήματα των ανεμογεννητριών. Το ζήτημα με τις 
σπάνιες γαίες εστιάζεται στο ότι επί του παρόντος το 98% της παγκόσμιας παραγωγής 
σπάνιων γαιών προέρχεται από την Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημιούργησε τη EURARE η οποία επιδιώκει να θέσει τις βάσεις για εξόρυξη σπανίων γαιών 
εντός ευρωπαϊκών εδαφών. Η δυνατότητα εξόρυξης ή επεξεργασίας σπάνιων γαιών σε 
τέσσερις χώρες της ΕΕ -στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα- καθώς και η εξαγωγή 
στοιχείων σπάνιων γαιών από τα αποθέματα βωξίτη που προκύπτουν από την επεξεργασία 
αλουμινίου δείχνουν από την ανάλυση μας να αποτελούν αξιόπιστη λύση για την ΕΕ, 
βάζοντας μάλιστα την Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων λόγω της σημαντικής παραγωγής 
αποθεμάτων βωξίτη από τη σημαντική παραγωγή αλουμινίου στην χώρα. 
 
Τέλος, στο βασικό στοιχείο που αφορά τη συγκράτηση του μέσου ενεργειακού κόστους 
στην ΕΕ σε επίπεδα όχι ψηλότερα από τα αντίστοιχα των ορυκτών καυσίμων, η ανάλυση 
μας ανέδειξε ότι το ετήσιο κόστος για να φτάσει η παραγωγή από ΑΠΕ σε μερίδιο πάνω από 
70% του ενεργειακού μίγματος κινείται στα 140 δις ευρώ έως το 2020, αγγίζει τα 200 δις 
έως το 2025 και φτάνει τα 225 δις ετησίως έως το 2030.  
 
Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται η διαπίστωση ότι το συνολικό κόστος για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει στα ίδια επίπεδα ακόμα και αν το μερίδιο των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μίγμα της ΕΕ δεν αυξηθεί τα επόμενα 20 έτη, καθώς το κόστος αντικατάστασης 
των συμβατικών εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξίσου υψηλό. Η στροφή λοιπόν 
σε αυξημένα μερίδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν επιβαρύνει το 
τελικό κόστος για την παραγωγή της ενέργειας στην ΕΕ.  
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Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε από την ανάλυση μας ότι ενώ σε τεχνολογικό και 
οικονομοτεχνικό επίπεδο οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για την αντικατάσταση των 
εισαγωγών ενέργειας από παραγωγή μέσω ΑΠΕ είναι εφικτές, η πρόκληση αναδεικνύεται 
στις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο ώστε να 
εφαρμοστεί μια τέτοιου μεγέθους μετατροπή στις βασικές υποδομές της ΕΕ.  
 
Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, καθώς μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια θα 
πρέπει να επενδυθούν σημαντικότατα κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας σε όλη την ΕΕ. Εάν αυτές οι απαραίτητες νέες επενδύσεις 
κατευθυνθούν στην ανανέωση του υφιστάμενου δυναμικού των συμβατικών εργοστασίων 
παραγωγής ενέργειας και των αντίστοιχων δικτύων διανομής τους, η ΕΕ θα έχει χάσει μια 
μοναδική ευκαιρία να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα.  
 
Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι οι πολιτικές αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας στην ΕΕ, θα 
κρίνουν αν το παρόν ενεργειακό μίγμα θα συνεχίσει να υφίσταται -και μαζί του αν θα 
συνεχίσει να υφίσταται η ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές- ή αν θα 
πραγματοποιηθεί μία στροφή προς την δραστικότερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας η οποία μπορεί μάλιστα να πραγματοποιηθεί χωρίς πρόσθετο κόστος για τα 
κράτη-μέλη της Ένωσης. 
 
Μία τέτοια στροφή αναδεικνύεται από την παρούσα μελέτη ως το σημείο κλειδί που οδηγεί 
στην άρση των συνθηκών ασύμμετρης αλληλεξάρτησης με τη Ρωσία και την αντιμετώπιση 
των διλημμάτων ασφαλείας που εγείρει η ανάπτυξη του σχιστολιθικού αερίου και 
πετρελαίου των ΗΠΑ.  
 
Είναι λοιπόν σαφές, ότι η αντικατάσταση των ενεργειακών εισαγωγών της ΕΕ με παραγωγή 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, μπορεί να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
ενεργειακή αυτονομία που χρειάζεται ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διεθνούς 
συστήματος ως ένας ισχυρός διεθνής δρώντας σε αυτό.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη πολιτικής βούλησης που θα στηρίξει τις 
σαρωτικές προσαρμογές που οφείλουν να γίνουν σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς και η αναγνώριση των ωφελειών που προκύπτουν για 
την Ένωση και τους ευρωπαίους πολίτες από την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας και την 
ελευθερία που αυτή συνεπάγεται σε όρους εθνικής ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας για 
τα κράτη-μέλη της. 
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