














 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Μετά από περίπου δέκα χρόνια παρουσίας και ωρίμανσης, ο πλέον θεσμικά 

αναπτυγμένος οργανισμός περιφερειακής συνεργασίας στο χώρο της Ευρύτερης 

Ευρώπης (Wider Europe), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου 

Πόντου (ΟΣΕΠ) ετοιμάζεται να μπει δυναμικά και στον ενεργειακό χώρο, που 

οριοθετείτε από τα ζωτικά και συχνά ανταγωνιστικά συμφέροντα μερικών από τις 

σημαντικότερες χώρες (Ρωσία, Τουρκία, ΗΠΑ) για την ενεργειακή ασφάλεια της 

διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το γεγονός της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης σήμανε για τον ΟΣΕΠ αλλά και 

για ορισμένα κράτη μέλη του, τα οποία μάλιστα ήταν νεοσύστατα, την αρχή μίας 

νέας εποχής, καθώς στο επονομαζόμενο «Μεγάλο Παιχνίδι» της ενέργειας η 

τράπουλα ξαναμοιραζόταν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευκαιρίες για όλους.  

Στην νέα αυτή πραγματικότητα ο ΟΣΕΠ ως ο μόνος περιφερειακός οργανισμός, ο 

οποίος συνορεύει με την διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος αγκαλιάζει 

χώρες, οι οποίες είναι παραγωγοί, καταναλωτές αλλά και διαμετακομιστικά κέντρα 

ενέργειας, μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή πολιτική 

των επόμενων δεκαετιών.  

Ο αρχικός στόχος της διατριβής αυτής είναι να αποδείξει ότι η διευρυμένη Ενωμένη 

Ευρώπη έχει ανάγκη μία στενότερη συνεργασία με όλες αυτές τις χώρες της περιοχής 

που καλύπτει ο Οργανισμός, όχι μόνο θεσμικά αλλά και ουσιαστικά και ειδικότερα 

στον τομέα της ενέργειας ώστε να εξυπηρετήσει τον σημαντικότερο στόχο της που 

είναι η ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού  

Επιπλέον, απαντά σε δύο πολύ κρίσιμα ερωτήματα:  

• Ποιος ελέγχει σήμερα και ποιος εκτιμάται ότι θα ελέγχει μακροπρόθεσμα τα 

ενεργειακά κοιτάσματα της περιοχής αυτής και  

• Ποιος θα ελέγχει την διαδρομή των πετρελαιαγωγών που θα διοχετεύουν το 

πετρέλαιο στις αγορές της Δύσης.  

Οι απαντήσεις σχετίζονται με το περίπλοκο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό παίγνιο 

που βρίσκεται σε εξέλιξη τη τελευταία περίπου δεκαετία με πρωταγωνιστές τη Ρωσία 

και τις ΗΠΑ και δευτεραγωνιστές την Τουρκία, το Ιράν και τις μεγάλες εταιρείες 



ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στο νέο αυτό σκηνικό η ΕΕ 

προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος καθώς είναι η αγκαλιά που όπως θα 

αποδειχτεί αναζητούν όλες οι χώρες της περιοχής.  

Τέλος βασική επιδίωξη της διατριβής αυτής είναι να αποδειχθεί ότι η Ελλάδα ως το 

μόνο κράτος μέλος της ΕΕ αλλά και του ΟΣΕΠ, μέχρι την ένταξη της Ρουμανίας και 

της Βουλγαρίας, αλλά κυρίως ως η πιο αναπτυγμένη οικονομικά και πολιτικά χώρα 

της περιοχής αποτελεί μία πολύ σημαντική συμπληρωματική ενεργειακή «γέφυρα» 

που θα αποτελέσει ένα νέο πέρασμα από την Ανατολή στην Δύση αλλά και το σημείο 

συνάντησης των δύο αυτών πολύ σημαντικών οργανισμών.  



Κεφάλαιο 1 
Ενεργειακή Ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής του Εύξεινου Πόντου  

 

1. Το Ενεργειακό Σταυροδρόμι της Νέας Χιλιετίας 
 
 
1.1. Απαντώντας σε δύο κρίσιμα ερωτήματα για τον ενεργειακό χάρτη  

 
 
Mετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης1 και την δημιουργία των νέων 

ανεξάρτητων κρατικών οντοτήτων, το θέμα των ενεργειακών κοιτασμάτων  που 

φιλοξενεί στο υπέδαφος της η Kεντρική Aσία αλλά και η Kασπία Θάλασσα2, καθώς 

και η εξαγωγή των πετρελαϊκών κοιτασμάτων στις αγορές της Δύσης και της Ευρώπης 

επανήλθε στο προσκήνιο.  

H νέα αυτή πραγματικότητα εξεταζόμενη από γεωπολιτική σκοπιά, οδηγεί στη 

διαμόρφωση ορισμένων σοβαρών ερωτημάτων, που αφορούν τη διαμόρφωση ενός 

νέου τοπίου ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή καθώς και με τον ρόλο της Ελλάδας 

στην συγκεκριμένη περιοχή τόσο ως μέλους της ΕΕ αλλά και ως παράγοντα 

σταθερότητας:  

1ο. Ποιός ελέγχει σήμερα και ποιός θα ελέγχει μέσο-μακροπρόθεσμα τα κοιτάσματα 

αυτά;  

2ο. Και ποιος θα ελέγχει τη διαδρομή των πετρελαιαγωγών που θα διοχετεύσουν το 

πετρέλαιο βραχυπρόθεσμα στις αγορές της Δύσης και μεσοπρόθεσμα της Aνατολής;  

H απάντηση σ' αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα βρίσκεται στο περίπλοκο γεωπολιτικό3 και 

γεωοικονομικό παίγνιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τη τελευταία περίπου δεκαετία 

με πρωταγωνιστές τη Pωσία, τις HΠA, την Tουρκία αλλά και την Eλλάδα, ενώ σε ένα 

δεύτερο επίπεδο το Iράν και τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή. Επιπλέον, η απάντηση συνδέεται και με τον ρόλο των μεγάλων 

δυνάμεων στην περιοχή, με την κατάσταση που θα επικρατήσει σ' αυτήν (αστάθεια ή 

ειρήνευση), καθώς και τις επιλογές των μεγάλων δυνάμεων ή των περιφερειακών 

δυνάμεων που θα αφορούν την περιοχή της Mαύρης Θάλασσας και της Kασπίας. Από 

                     
1 Dawisha K. – Parrot B., “Russia and the new states in Eurasia: Politics of Upheaval”, Cambridge UP., 
1994, p. 145. 
2 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους.  
3 Banuazizi A. – Wiener M., “The New Geopolitics of Central Asia and its Borderlands”, Indiana, USA, 
1994, p.65. 



την άλλη πλευρά η Eυρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος 

και να εξελιχτεί σε ένα ακόμα πιο σημαντικό παράγοντα στην συγκεκριμένη περιοχή, 

με δεδομένο ότι οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται4, απαιτώντας μία σταθερότητα, 

τόσο στην σχέση παραγωγής – κατανάλωσης, όσο και στις τιμές του πετρελαίου5.  

Για να κατανοηθεί όμως το μέγεθος και η σημασία της περιοχής της Μαύρης 

Θάλασσας και της ευρύτερης περιοχής της Nοτιοδυτικής Aσίας ή του Εύξεινου Πόντου 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι περιλαμβάνει ως συγκριτικά μεγέθη τη Mέση και Eγγύς 

Aνατολή6 αλλά και την Yπερκαυκασία. Πρόκειται δηλαδή για την γεωγραφική 

έκταση, στην οποία είναι συγκεντρωμένα τα μεγαλύτερα γνωστά κοιτάσματα 

πετρελαίου και αερίου στον κόσμο.  

 

1.2. Η σύγχρονη παραλλαγή της διπλωματίας του πολέμου  

 

Tα δύο ορόσημα στην γεωπολιτική εξέλιξη της Nοτιοδυτικής Aσίας συνδέονται με την 

πτώση δύο αυτοκρατοριών: της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας (περίοδο 1900-1922) και 

της Σοβιετικής Ένωσης (περίοδο 1980-1992). Το πετρέλαιο και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις έπαιξε ουσιαστικό ρόλο και αν δεν διαμόρφωσε, οπωσδήποτε επιτάχυνε 

την πορεία προς την κατάρρευση.  

Στις αρχές  του αιώνα γεννήθηκε η «διπλωματία του πετρελαίου» (oleaginous 

diplomacy), που με σύγχρονες μορφές (lobbying) και πολιτικές εκφράσεις χαράσσει τις 

στρατηγικές και διαμορφώνει τις αντίστοιχες τακτικές επιλογές των μεγάλων 

δυνάμεων. Στο γεωπολιτικό γίγνεσθαι της Mέσης Aνατολής θα πρέπει από το 1970 να 

προστεθεί και η διπλωματία του νερού, η σημασία της οποίας εκτιμάται ότι ολοένα θα 

αυξάνει στο μέλλον.  

Σύγχρονη παραλλαγή της διπλωματίας του πετρελαίου αποτελεί η «πολιτική των 

αγωγών» (pipeline politics), που αφορά τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, οι οποίοι 

                     
4 Βλέπε σχετικά στο προηγούμενο κεφάλαιο της Διατριβής που αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τον ΟΣΕΠ  
5 X. Παπουτσής, «Η Ενέργεια αποτελεί μείζονα γεωπολιτικό και οικονομικό παράγοντα στη διεθνή 
συνεργασία και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρώπης», Παρουσίαση στη Συνδιάσκεψη «Ενέργεια 
στην Ευρώπη: Νέοι Εταίροι, Νέες Προκλήσεις», 24-25 Σεπτεμβρίου, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, 
Πρόγραμμα SYNERGY, www.ypan.gr. 
6 Ehtheshami A. “From the Golf to Central Asia: Players in the New Great Game” Exeter, UK, 1994, p. 
37. 

http://www.ypan.gr/


διαμορφώνουν την χάραξη πετρελαιαγωγών και τη μεταφορά ενέργειας από τους 

τόπους παραγωγής στις καταναλωτικές αγορές της Δύσης7. 

Η κατάσταση γίνεται περισσότερο πολύπλοκη, με δεδομένο ότι το γεωπολιτικό παιχνίδι 

σχετίζεται με τα πρώτα βήματα της Pωσίας8 μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, 

με τις περιφερειακές φιλοδοξίες της Tουρκίας, με την ηγεμονία των HΠA, της μόνης 

πια υπερδύναμης, και τέλος με τη λεγόμενη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων.  

H διάρκεια λειτουργίας ενός αγωγού είναι μεγάλη. H χάραξη βασίζεται, εκτός των 

οικονομικών δεδομένων, σε μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και εναλλακτικά σενάρια 

πολιτικών ανακατατάξεων για την ευρύτερη περιοχή διέλευσης (political risk), αλλά 

και για τις ίδιες τις χώρες διέλευσης (country risk). Υπό αυτό το πρίσμα η χάραξη νέων 

αγωγών επιδιώκει την βελτιστοποίηση του «μερισμού του κινδύνου» (split the risk)9.  

Για να κατανοήσουμε επίσης όλους αυτούς τους άξονες ανάπτυξης της περιοχής θα 

πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένα από τα κράτη 

που περιβάλλουν τις χώρες της περιοχής  και στα οποία τα κοιτάσματα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου υποχρεώνουν τόσο τη Δύση όσο και τις περιφερειακές δυνάμεις να 

επιδιώκουν και να μάχονται για την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων.   

Οι πέντε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας είναι φτωχοί και 

επικίνδυνοι τόποι. Σχεδόν παντού υποβόσκουν εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις. 

Συντάγματα αναθεωρούνται για να επιτρέπουν στους Προέδρους απεριόριστες θητείες. 

Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα καταστέλλονται ή απαγορεύεται η σύσταση τους. 

Φτώχεια στον πληθυσμό, πολυτέλεια στην άρχουσα τάξη, αυταρχική διακυβέρνηση, 

διαφθορά και κυβερνητική ανικανότητα: αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

κατάσταση σε αυτές τις δημοκρατίες, επισημαίνει ο Ρώσος ερευνητής Ντιμίτρι Τρένιν, 

ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. 

Η Δύση έχει αδιαφορήσει τα δέκα τελευταία χρόνια για το αυταρχικό πρόσωπο του 

Καζακστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν και του 

Ουζμπεκιστάν10. Η Ρωσία, αντίθετα, θεωρεί αυτούς τους δεσποτικούς ηγέτες ως την 

καλύτερη άμυνα απέναντι στον εχθρό που φοβάται περισσότερο: τον ριζοσπαστικό 

ισλαμισμό. 

                     
7M. Mυριάνθης, «H γεωπολιτική του πετρελαίου και το πλέγμα των πετρελαιαγωγών στην NΔ Aσία και 
τα Bαλκάνια», Aθήνα: Iνστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, Mάϊος 1995  
8 Starr E., “The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia” M.E. Sharpe, 1994  
9 Μιχάλης Μυριάνθης, «Η Γεωπολιτική του πετρελαίου και το πλέγμα των πετρελαιαγωγών στην ΝΔ 
Ασία και τα Βαλκάνια», Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου, Σημειώσεις σε 
μεταπτυχιακό κύκλο σπουδαστών Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, Μάιος 1995.  
10 Robert Cottrell, “Russia ΄s false promise”, Financial Times, UK, 23 Οκτωβρίου 2001, p. 4.  



 

1.3. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν μετατοπίζει τις ισορροπίες στο «ενεργειακό 

σταυροδρόμι» 

 

Προτού, όμως, παρουσιάσουμε αναλυτικά τα ενεργειακά δρώμενα στην περιοχή αλλά 

και τον ρόλο των χωρών μελών του OΣEΠ και των περιφειακών και Mεγάλων 

Δυνάμεων στο ενεργειακό γίγνεσθαι θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή αναφορά στο τι 

άλλαξε μετά το πόλεμο στο Aφγανιστάν και ποιές είναι οι επδιώξεις των πέντε πρώην 

σοβιετικών δημοκρατιών που συνορεύουν με αυτό.  

Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν11, έχει αλλάξει τα δεδομένα, καθιστώντας την Κεντρική 

Ασία μια περιοχή ζωτικού ενδιαφέροντος για τη Δύση. Ταυτόχρονα, η Δύση έχει γίνει 

μια περιοχή ζωτικού ενδιαφέροντος και για τις κυβερνήσεις της Κεντρικής Ασίας. Οι 

χώρες που προσέφεραν και ενδεχομένως θα προσφέρουν και στο μέλλον στρατιωτικές 

βάσεις και αεροδιάδρομους για τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον του Αφγανιστάν ή 

όποιου άλλου εν δυνάμει εχθρού στην περιοχή θα ζητήσουν ασφαλώς ανταλλάγματα 

υπό τη μορφή βοήθειας και εγγυήσεων ασφαλείας.  

Η στάση των Δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας στο Αφγανιστάν αιφνιδίασε τη 

Μόσχα, η οποία περίμενε μεγαλύτερη υπακοή από αυτές όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ζήτησαν τη βοήθειά τους. Τρεις μέρες μετά τις επιθέσεις, ο ρώσος υπουργός Αμύνης, 

Σεργκέι Ιβανόφ δήλωνε ότι δεν υπήρχε ούτε καν η θεωρητική πιθανότητα να 

χρησιμοποιηθεί το έδαφος των δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες για επιδρομές εναντίον του Αφγανιστάν12. Την ώρα που μιλούσε, όμως, ο 

Πρόεδρος του  

Ουζμπεκιστάν, Ισλάμ Καρίμοφ, είχε ήδη στείλει επιστολή στον πρόεδρο Μπους με την 

οποία του πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. 

Ο πρόεδρος Πούτιν13 μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες της Κεντρικής Ασίας και 

έστειλε τον σύμβουλό του Βλαντιμίρ Ρουσχάιλο σε μια περιοδεία στην περιοχή. Στις 24 

Σεπτεμβρίου του 2001, όμως, παραδέχθηκε ότι το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί. «Οι 

σύμμαχοί μας στην κεντρική Ασία», τόνισε, «δεν αποκλείουν τη χρησιμοποίηση των 

                     
11 Μιχάλης Μυριάνθης: «Σε πλήρη εξέλιξη το Μεγάλο Παιχνίδι με το Πετρέλαιο», εφημερίδα 
«Ελεύθερος Τύπος», 22 Οκτωβρίου 2001, σελ. 23. 
12 www.ape.gr  
13 Robert Cottrell, “Russia ΄s false promise”, Financial Times, UK, 23 Οκτωβρίου 2001. 

http://www.ape.gr/


αεροδιαδρόμων τους». Τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα είχαν ήδη αρχίσει να 

προσγειώνονται στο Ουζμπεκιστάν14. 

Η χώρα αυτή αποδείχθηκε το κλειδί στις τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις της 

Ουάσιγκτον. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια (ο μεγαλύτερος της 

περιοχής) και η ισχυρή βιομηχανική της βάση επιτρέπει την άσκηση μιας ανεξάρτητης 

εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής. Όπως επισημαίνει η Ομάδα Διεθνών Κρίσεων 

(ICG)15, ο Καρίμοφ θεωρεί πως η κρίση αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αποσπάσει 

η χώρα οικονομικά και πολιτικά οφέλη από τη Δύση. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του 

Ουζμπεκιστάν θέλει βοήθεια για να συντρίψει τον βασικό αντίπαλό του, το Ισλαμικό 

Κίνημα του Ουζμπεκιστάν. Ήδη, ο πρόεδρος Μπους έχει χαρακτηρίσει το κίνημα αυτό 

«τρομοκρατική οργάνωση» που πρέπει να παταχθεί. 

Εκτός από το Ουζμπεκιστάν, με το Αφγανιστάν συνορεύει και το 

Τουρκμενιστάν. Η χώρα προσέφερε εναέριους και χερσαίους διαδρόμους για την 

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά επιθυμεί να διατηρήσει την ουδετερότητά της. 

Το πρόβλημά της είναι ότι εξαρτάται πλήρως από το φυσικό αέριο, το μόνο εξαγωγικό 

αγαθό, που της προσφέρει πόρους. Η μεγαλύτερη ποσότητα διέρχεται από τη Ρωσία, η 

οποία αγοράζει όσο θέλει, στη τιμή που θέλει. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με 

έναν καινούργιο αγωγό, ο οποίος θα περνούσε από το Αφγανιστάν και θα έφτανε στο 

Πακιστάν και την Ινδία. Για τον σκοπό αυτό, το Τουρκμενιστάν να σταθεί στο πλευρό 

του νικητή, όποιος και να ήταν αυτός. Εξ ου και η επιμονή στην «ουδετερότητά» του. 

Το Καζακστάν, στο Βορρά, προσέφερε στις ΗΠΑ κάθε δυνατή βοήθεια. Το Κιργιστάν, 

προς Ανατολάς, προσέφερε αεροδιάδρομους. Το Τατζικιστάν, ο άλλος γείτονας του 

Αφγανιστάν, κράτησε χαμηλούς τόνους. Στο έδαφός του σταθμεύουν 20.000 

στρατιώτες, κληρονομιά ενός εμφυλίου πολέμου, ο οποίος τερματίστηκε το 1997. Η 

χώρα αυτή δεν μπορεί έτσι να κάνει κάτι που θα δυσαρεστήσει τη Μόσχα. Από την 

άλλη πλευρά, φοβόταν το καθεστώς των Tαλιμπάν και δεν ήταν δυνατόν να 

αδιαφορήσει για τη βοήθεια που θα λάμβανε από τις ΗΠΑ. Η πολιτική του φαίνεται 

λοιπόν πως ήταν να προσφέρει αεροδιάδρομο στην Ουάσιγκτον χωρίς να το δηλώσει 

ανοιχτά. 

Όσο για την πολιτική της Ρωσίας16, επηρεάστηκε αποφασιστικά από τον 

καταστροφικό πόλεμο που διεξήγαγε στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του ΄80. Το 

                     
14 Τηλεγράφημα από το Πρακτορείο Ρόϊτερς Νοέμβριος 2001.   
15 www.crisisgroup.org  
16 Samantha Shields, “The diplomatic and economic balance of power in Caspian oil aftermath of the US 
suicide hijacking”, Reuters, 28 Σεπτεμβρίου 2001. 

http://www.crisisgroup.org/


Υπουργείο Αμύνης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική της χώρας και 

οι Ρώσοι στρατηγοί φοβόντουσαν ότι οι αμερικανικές επιδρομές θα αποτύχουν, με 

αποτέλεσμα οι Tαλιμπάν να ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο. 

Παρά ταύτα, η Ρωσία αναγκάστηκε να ευθυγραμμιστεί με τη Δύση, είτε από επιλογή 

είτε λόγω πίεσης που δέχτηκε από τις άλλες κυβερνήσεις της Κοινοπολιτείας. Ο Πούτιν 

υποσχέθηκε έτσι ότι θα συνεργαστεί με τη Δύση, εφόσον εκπληρωθούν ορισμένοι όροι. 

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν το «πράσινο φως» για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην 

Τσετσενία και την υπόσχεση ότι η Ρωσία θα ενταχθεί το ταχύτερο δυνατό στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου17. 

Η αναφορά στη στάση που τήρησαν οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες του Καυκάσου 

στην κρίση του Αφγανιστάν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 

του 2001 στις ΗΠΑ ενισχύει αυτό που υποστηρίχτηκε στην αρχή του υποκεφαλαίου ότι 

η απάντηση στα δύο αυτά κρίσιμα ερωτήματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

σταθερότητα οικονομική και πολιτική, που επικρατεί όχι μόνο στην Μαύρη Θάλασσα, 

η οποία αποτελεί και την γεωγραφική περιοχή της υπόθεσης εργασίας, αλλά και στην 

γειτονική ευρύτερη περιοχή.  

Ανεξάρτητα, πάντως, από τις γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στην 

περιοχή ανάλογα με τις εντάσεις και με την προώθηση και επίτευξη των συμφερόντων 

των μεγάλων δυνάμεων, σημαντικό είναι να γίνει μία εκτενή αναφορά στον όγκο των 

κοιτασμάτων, στους αγωγούς, στις κοινοπραξίες κατασκευής τους και εκμετάλλευσης 

των κοιτασμάτων, που καθιστούν την περιοχή ενεργειακό σταυροδρόμι της  Νέας 

Χιλιετίας.   

  

 

                     
17 www.wto.org  
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2. Ενεργειακός Χάρτης 

 

2.1. Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Aερίου στην Κασπία Θάλασσα 

 

Oι εκτιμήσεις σχετικά με το ενεργειακό δυναμικό της Kασπίας ποικίλλουν. H Kασπία 

έχει χαρακτηριστεί ως ο επόμενος Περσικός Kόλπος16. H εκτίμηση αυτή είναι 

εξαιρετικά αισιόδοξη, καθώς μεγάλο μέρος των κοιτασμάτων δεν έχει ακόμη 

ανακαλυφθεί17 ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκτιμήσεις για το μέγεθος τους δεν 

έχουν επιβεβαιωθεί. Με δεδομένο το στοιχείο αυτό θα πρέπει να γίνει η διάκριση 

μεταξύ αποδεδειγμένων και πιθανών κοιτασμάτων18. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει 

να υπερβάλλουμε ως προς το μέγεθος τους19. Ακόμη και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις 

είναι φειδωλές, σε σύγκριση πάντα με τα αντίστοιχα του Περσικού Kόλπου20 (στο 

Κατάρ για παράδειγμα ανακαλύφθηκε ένα νέο κοίτασμα φυσικού αερίου που θεωρείται 

από τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών)21. Yπολογίζεται ότι το υπέδαφος στην 

ευρύτερη περιοχή της Κασπίας κρύβει περίπου 200 δισ. βαρέλια πετρελαίου και 10-18 

τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου22.  

Ποιο όμως είναι στην πραγματικότητα το ενεργειακό δυναμικό της Κασπίας23; Η 

Υπηρεσία Πληροφοριών για την Ενέργεια (Energy Information Agency’s)24 του 

Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας στην τελευταία της εκτίμηση ανέφερε ότι η 

Κασπία εμπεριέχει μόλις 243 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εκ των οποίων μόλις 

10 δις. θεωρούνται βεβαιωμένα αποθέματα, δηλαδή έχουν πιθανότητα εξόρυξης άνω 

                     
16 John Roberts, “Caspian Oil and Gas: How far we come and where are we going”, Platts Energy 
Group, Edinburgh, UK, www.platts.com  
17 Δημήτρης  Μητρόπουλος, «Το μεγάλο Παιχνίδι στην Κασπία: Ο Περσικός Κόλπος ωχριά απέναντι 
στα κοιτάσματα της», εφημερίδα, «Το Βήμα», 16 Ιουνίου 1998.  
18 http://www.gasandoil.com “Analysis of the Caspian Oil scene”, volume 7, issue 6, Μάρτιος 2002 
19 Headington Yvonne, “The Gap between Dreams and Reality”, “The Wall Street Journal Europe”, 
November 21, 2000. 
20 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
21 Επίσκεψη στην Ντόχα και συνέντευξη  με αξιωματούχους του Υπουργείου Πετρελαίου του Κατάρ, 
Μάρτιος 2003. 
22 Μαρίκα Καραγιάννη, «Η μάχη των αγωγών στην Κασπία και η πιθανή συμμετοχή της Lukoil στον  
αγωγό Baku – Tbilisi-Ceyhan», περιοδικό «Εξωτερικά Θέματα», Αθήνα, Απρίλιος, 2002, σελ. 45. 
23 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
24 www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html, July 2002 

http://www.platts.com/
http://www.gasandoil.com/
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html


του 90%, ενώ τα υπόλοιπα 233 δις. κατατάσσονται στην κατηγορία των πιθανών 

αποθεμάτων, δηλαδή έχουν δυνατότητα εξόρυξης περίπου 50%. Στο Καζακστάν 

αναλογεί το 40% των συνδυασμένων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της 

περιοχής, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του Αζερμπαϊτζάν είναι 13,6% και του 

Τουρκμενιστάν 33%.  

Αν και η Κασπία φαίνεται πως είναι συγκρίσιμη ως προς τα ενεργειακά κοιτάσματα με 

την Βόρεια Θάλασσα, πάνω από το 90% των προβλεπομένων αποθεμάτων είναι μόνο 

κατά 50% εκμεταλλεύσιμα. Η Κασπία διαθέτει μόλις το 2,2% των πα παγκόσμιων 

αναγνωρισμένων αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ η Ρωσία διαθέτει τουλάχιστον 4 φορές 

περισσότερα (7%-8%), ενώ το μερίδιο του Περσικού Κόλπου είναι συντριπτικό 

καλύπτοντας το 65% των βεβαιωμένων παγκόσμιων αποθεμάτων. Η Κασπία είναι στην 

καλύτερη περίπτωση μια δυνητική Βόρεια Θάλασσα.  

Σύμφωνα με το πλέον αισιόδοξο σενάριο της Παγκόσμιας Επιτροπής Ενέργειας, 

(International Energy Agency / IEA)25, η συνολική παραγωγή της Κασπίας αναμένεται 

να φτάσει τα 3,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2010 και τα 5,5 εκατ. έως το 

2020, ποσότητα η οποία για τα δεδομένα της εποχής εκείνης θα αντιστοιχεί μόλις στο 

3% με 4% της παγκόσμιας παραγωγής.  

Η συνολική παραγωγή το 2001 έφτασε μόλις τα 1,292 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των 

οποίων 811.000 προήλθαν από το Καζακστάν (63% του συνόλου) και 311.000 από το 

Αζερμπαϊτζάν (24% του συνόλου). Οι καθαρές εξαγωγές πετρελαίου (net oil exports) 

της περιοχής (υπολογίζονται από το σύνολο της παραγωγής εξαιρουμένης της 

εσωτερικής κατανάλωσης) για το 2001 έφτασαν μόλις τα 920.000 βαρέλια την ημέρα, 

εκ των οποίων το Καζακστάν κάλυψε 631.000 ή το 68,6%. Σύμφωνα με το πλέον 

αισιόδοξο σενάριο της ΕΙΑ26 έως το 2010 οι καθαρές εξαγωγές της Κασπίας θα έχουν 

φτάσει τα 3,15 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων το 54% θα ελέγχεται από το 

Καζακστάν. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση έως το 2020 ο συνολικός όγκος εξαγωγής 

θα έχει φτάσει τα 3,56 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που θα αντιστοιχεί μόλις στο 

4,5% της παγκόσμιας αγοράς. 

Oι ποσότητες αυτές είναι ικανές να υποκαταστήσουν και όχι να αντικαταστήσουν το 

αποθεματικό του Περσικού Kόλπου27, το οποίο σημαίνει ότι στις επόμενες δεκαετίες, 

ενόψει και της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης της EE και των HΠA καθώς και της 
                     
25 IEA, Caspian Oil and Gas: 1999 Update, (Paris: 1999), IEA, Black Sea Energy Survey, Paris (IEA: 
2000). 
26 www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html, July 2002 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspgrph.html


προοδευτικής εξάντλησης των κοιτασμάτων της Bόρειας Θάλασσας, οι πηγές της 

Kασπίας θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία.  

Tα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο Kαζακστάν και το 

Aζερμπαϊτζάν, τα οποία εκμεταλλεύονται από κοινού οι κρατικές και ιδιωτικές 

εταιρείες των δύο αυτών χωρών σε συνεργασία με ξένες πετρελαϊκές εταιρείες. Oι 

κυριότερες εξ' αυτών είναι οι: Chevron28, Texaco, Conoco29 (αμερικανικές), Lukoil30, 

Rosneft31 (ρωσικές), BP Amoco32, Shell33, Exxon Mobil34 (βρετανικών συμφερόντων), 

Agip ENI35 (ιταλική), TotalFinaElf36 (γαλλική), Statoil37 (νορβηγική) και Inpex38 

                                                            
27 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
28 Η Chevron ιδρύθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1879 και είναι μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές 
αμερικανικές εταιρείες, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 χώρες. Το 2001 συγχωνεύτηκε 
με την Texaco. www.chevron.com  
29 Η Conoco ιδρύθηκε το 1875 ως Continental Oil and Transportation Co. διανέμοντας άνθρακα, 
πετρέλαιο, κηροζίνη, λιπαντικά και κεριά στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Ξεκίνησε παράλληλα με την 
Phillips Petroleum Company και στις 30 Αυγούστου του 2002 συγχωνεύτηκαν. 
www.conocophillips.com.  
30 Η LUKOIL είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο αναφορικά με τα 
αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου. Επιπλέον, είναι η μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία στο τομέα της 
ενέργειας, με 18% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου στην χώρα και 18% του συνολικού όγκου 
διύλισης πετρελαίου επίσης στην Ρωσία. www.lukoil.com. 
31 Η Rosneft ιδρύθηκε το 1993 από το σοβιετικό τότε υπουργείο πετρελαίου και ιδιωτικοποιήθηκε το 
1995. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας. www.rosneft.com.  
32 Η BP είναι μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Βρετανίας αλλά και σε διεθνές επίπεδο 
με δραστηριότητες σε περισσότερες από 70 χώρες και επικεντρώνεται στην εξόρυξη και διύλιση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. www.bp.com
33 Το 1833 ο Μάρκους Σάμουελ άνοιξε ένα μικρό κατάστημα στο Λονδίνο πουλώντας θαλασσινά 
όστρακα. Σαράντα περίπου χρόνια αργότερα ο υιός του επισκεπτόμενος την Κασπία Θάλασσα ξεκίνησε 
εμπόριο λαδιού για λάμπες. Απέκτησε το πρώτο του τάνκερ το 1892 και ξεκίνησε να μεταφέρει ρωσική 
κηροζίνη προς τη Σιγκαπούρη. Ως έδρα της νέας εταιρείας Royal Dutch υπήρξε η Ολλανδία. Από τη 
συγχώνευση της εταιρείας του πατέρα του στο Λονδίνο με αυτή στην Ολλανδία το 1907, προήλθε η 
σημερινή Royal Dutch/Shell Group. www.shell.com   
34 Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1882 όταν ο Τζον Ροκφέλερ εξαγοράζει 2 διυλιστήρια και 
δικαιώματα εξόρυξης στις ΗΠΑ. Η προκάτοχος της εταιρείας ήταν η κοινοπραξία Standard Oil Trust, οι 
οποία χωρίζεται σε δύο εταιρείες την Jersey Standard και την Socony. Οι δύο αυτές εταιρείες αλλάζουν 
τα ονόματα τους στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και το 1998 υπογράφεται η συμφωνία για τη 
συγχώνευση τους. www.exxonmobil.com.   
35 Πρόκειται για την μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία ενέργειας η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, 
τη Μέση Ανατολή και την Λατινική Αμερική. www.agip.eni.it  
36 Η ιστορία της Total ξεκινά το 1924 με την ίδρυση της γαλλικής εταιρείας Francaise des Petroles 
(CFP), η οποία σε συνεργασία με την Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου του Ιράκ (Iraq Petroleum Company) 
ξεκινά την εκμετάλλευση ιρακινού κοιτάσματος πετρελαίου στο Κιρκούκ. Το 1947 ιδρύεται η πρώτη 
θυγατρική της για την διανομή πετρελαίου, η οποία το 1991 μετονομάζεται σε Total. Τη δεκαετία του 
’90 συγχωνεύεται με την βελγική Belgium’s Petrofina και δημιουργείται η Totalfina και εν συνεχεία με 
την γαλλική Elf Aquitaine και δημιουργείται η Totalfinaelf. Τον Μάιο του 2003 όλος ο όμιλος 
μετονομάζεται σε Total. www.total.com   
37 Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νορβηγική ενεργειακή εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε 31 χώρες 
και διαχειρίζεται το 60% της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας,. Διαθέτει σημεία 
λιανικής διανομής στις Σκανδιναυικές χώρες, στις Βαλτικές δημοκρατίες, στην Ιρλανδία και στη 
Πολωνία. www.statoil.com.  
38 Ιδρύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1966 αποκτώντας τα αποκλειστικά δικαιώματα των κοιτασμάτων 
στα κοιτάσματα της Σουμάτρα. Ως εκ τούτου το 1975 άλλαξε το όνομα της σε Indonesia Petroleum Co.  
www.inpex.co.ju.  
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(ιαπωνική). Όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχει μία μεγάλη κινητικότητα ξένων 

συμφερόντων και κυρίως ευρωπαϊκών στην περιοχή.  

Xρήσιμο επίσης στην φάση αυτή είναι να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ πρώιμου και 

κύριου πετρελαίου. Oι χώρες της περιοχής βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της εξόρυξης 

και διακίνησης πρώιμου πετρελαίου. ακολουθώντας το διαχωρισμό μεταξύ των 

αποδεδειγμένων και πιθανών κοιτασμάτων, το Kαζακστάν39 έρχεται πρώτο με 

παραγωγή μισού εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα και διαθέτοντας τρία από τα 

μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως: Tenguiz, Karachaganak και Kashagan. Mόνο το 

Tenguiz διαθέτει 6-9 δισ. βαρέλια. Ήδη πετρέλαιο από το Tenguiz έχει αρχίσει να 

μεταφέρεται προς το ρωσικό λιμάνι Novorossisk και από εκεί με φορτηγά πλοία 

(τάνκερς) στη Mεσόγειο. Yπολογίζεται ότι αρχικά θα μεταφέρονται 560.000 βαρέλια 

την ημέρα με προοπτική η ποσότητα αυτή να αυξηθεί στα 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως 

μόνο από το συγκεκριμένο κοίτασμα. H προοπτική όμως το Kαζακστάν να καταστεί 

μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του κόσμου στηρίζεται στην 

πρόσφατη ανακάλυψη του κοιτάσματος του Kashagan στο Nότιο Καζακστάν, το οποίο 

έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη πετρελαϊκή ανακάλυψη των τελευταίων 30 ετών. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις40 το κοίτασμα αυτό περιέχει 10-30 δισ. βαρέλια αργού 

πετρελαίου. Aν η εκτίμηση για 20 δισ. βαρέλια ισχύει τότε το κοίτασμα θα είναι το 

πέμπτο μεγαλύτερο στον κόσμο. H διαδικασία ωστόσο της γεώτρησης είναι στο αρχικό 

της στάδιο, έχουν γίνει μόνο 2 γεωτρήσεις, μία στο δυτικό Kashagan και μία στο 

ανατολικό. Στα πιθανά κοιτάσματα το Kαζακστάν κυριαρχεί και πάλι με ποσότητας 

πετρελαίου που ανέρχεται σε 163 δισ. βαρέλια.  

Δεύτερο έρχεται το Aζερμπαϊτζάν41 τόσο σε αποδεδειγμένα όσο και σε πιθανά 

κοιτάσματα. H διαδικασία εξόρυξης δεν προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και 

παρατηρείται μία μείωση στον αριθμό των συμβολαίων, που υπογράφηκαν τον 

τελευταίο διάστημα. Το Αζερμπαϊτζάν  έχει ετήσια παραγωγή 167.000 βαρέλια την 

ημέρα.  

                     
39 Russel Leona, “Almaty Prepares for oil company invasion”, “Petroleum Economist Special Report on 
Kazaksthan”, February 1994, p.p 19-28 & 30-33. 
40 http://www.platts.com  
41 Ilham Alievm, “Azerbaijan: The New Source of Energy of the 21st Century” , “Strengthening 
Democratic Institutions Project”, Sdi Caucasus and the Caspian Seminar Series, Harvard University, 
John F Kennedy School of Government, USA, November 21, 1997, p.37. 

http://www.platts.com/


Στο φυσικό αέριο το προβάδισμα με μεγάλη μάλιστα διαφορά το έχει το 

Tουρκμενιστάν42 με προοπτική τα 328 εκατ. κυβικά μέτρα ενώ ακολουθεί το 

Oυζμπεκιστάν, το οποίο όμως εξαιτίας του γεωγραφικού του αποκλεισμού δεν έχει 

ακόμα αναπτύξει τα κοιτάσματα του.  

Γενικότερα όσον αφορά την ζήτηση43 πετρελαίου παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί 

κατά 50% σε περίπου 20-30 χρόνια, ενώ η αντίστοιχη του φυσικού αερίου κατά 70%. 

H πετρελαϊκή εξάρτηση της EE θα αυξηθεί κατά 90% και η επικείμενη ανατολική 

διεύρυνση αναμένεται να επιτείνει αυτές τις τάσεις.  

Tα αποθέματα της Bόρειας Θάλασσας αντιστοιχούν σε 4,4% της παγκόσμιας 

παραγωγής και υπολογίζεται ότι θα εξαντληθούν σε 25 περίπου χρόνια από σήμερα, 

ενώ η Νορβηγία44 έχει αποδεδειγμένα κοιτάσματα 11 δισ. βαρέλια πετρελαίου, τα 

οποία θα εξαντληθούν σε 23 χρόνια και 1,77 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, τα 

οποία εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν σε 10 χρόνια45. Τι μέλλει γενέσθαι μετά; Tα 

αποθέματα του Περσικού Kόλπου46 και της Mέσης Aνατολής θα μπορέσουν να 

καλύψουν το κενό που θα αφήσει η Bόρεια Θάλασσα και είναι εφικτό κάτι τέτοιο όχι 

μόνο σε επίπεδο ποσοτήτων πετρελαίου αλλά και σε επίπεδο γεωπολιτικών 

ισορροπιών; Ποιες είναι οι εναλλακτικές;  

H μία είναι η Ρωσία, η οποία καλείται στο μέλλον να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες 

της EE, σε φυσικό αέριο. H στρατηγική ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη το 

Νοέμβριο του 2000 στο Παρίσι μεταξύ της EE και της Pωσίας47, προβλέπει την 

ουσιώδη αύξηση προμήθειας με αντάλλαγμα την παροχή δυτικοευρωπαϊκής 

οικονομικής βοήθειας τόσο στην κατασκευή των απαιτούμενων νέων αγωγών όσο και 

στη συντήρηση και επισκευή πεπαλαιωμένων δικτύων της Pωσίας. Eπιπλέον, 

ενδεικτική της ενεργειακής στροφής της EE προς τη Pωσία αποτελεί και η υπογραφή 

συμφωνίας κατασκευής ρωσο-ευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα 

παρακάμπτει την Oυκρανία (την οποία η Pωσία κατηγορεί επί σειρά ετών ότι της 

κλέβει ποσότητες φυσικού αερίου από τους αγωγούς που διέρχονται από το έδαφος 
                     
42 Μιχάλης Μυριάνθης, “The Economics and Politics of Energy in Caspian Sea nad their Regional 
Impact” , paper which presented in a Conference organised by the Defence Analyses Intsitute held on 
December 9, 2000, in the Divani – Caravel Hotel, in Athens, Greece. 
43 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
44 Μαρίκα Καραγιάννη, «Η μάχη των αγωγών στην Κασπία και η πιθανή συμμετοχή της lukoil στον  
αγωγό Baku – Tbilisi-Ceyhan», περιοδικό «Εξωτερικά Θέματα», Αθήνα, Απρίλιος, 2002, σελ. 47.  
45 European Commission Green Paper on energy, 2000. www.europa.eu.int  
46 Jahangir Amuzegar, “OPEC as Omen”, “Foreign Affairs”, Volume 77, No 6, November – December 
1998.  

http://www.europa.eu.int/


της) και θα περνά από την Πολωνία, κόστους 2 δισ. δολαρίων μεταξύ της Gazprom και 

μεγάλων γερμανικών, γαλλικών και ιταλικών εταιρειών48.  

Oι προοπτικές που ανοίγονται για την EE είναι σημαντικές καθώς προωθείται η 

σταδιακή απεξάρτηση της από τα πετρέλαια της εύφλεκτης και υπό αμερικανικό έλεγχο 

Mέσης Aνατολής και δρομολογείται μία «επιστροφή στις ρίζες» με την έννοια ότι η 

Eυρώπη49 αναζητεί πλέον μέσα στην ευρύτερη Eυρωπαϊκή ήπειρο τα ενεργειακά 

αποθέματα που της χρειάζονται. Έτσι μέσω των στενότερων ευρωπαϊκών σχέσεων 

ανεξαρτητοποιείται σταδιακά από την Ουάσινγκτον και ασκεί ισχυρή σταθεροποιητική 

δράση στην περιοχή αλλά και στην Pωσία. H νέα αυτή ευρωπαϊκή προοπτική δεν 

πρέπει να αφήνει αδιάφορη την Eλλάδα ενόψει των αυξανόμενων ενεργειακών 

αναγκών της αλλά και λόγω της κομβικής θέσης της ως κράτος - αποδέκτης αγωγών. 

Και όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια η Ελλάδα μπορεί να παίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου της περιοχής, 

κατ’ αρχήν ως το μόνο μέλος κράτος της ΕΕ που συμμετέχει στον ΟΣΕΠ, λόγω της 

πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας που μπορεί να διασφαλίσει στους κόλπους 

του Οργανισμού αλλά και εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης που μπορεί να 

εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από την 

Κασπία Θάλασσα προς την Δύση και δη την Ευρώπη.  

H δεύτερη εναλλακτική είναι η Kασπία50. Tα πετρέλαια της Kασπίας προβάλλουν ως η 

κύρια συμπληρωματική της Mέσης Aνατολής πηγή ενεργειακού ανεφοδιασμού της EE 

και των HΠA, καθώς η πρόβλεψη για το 2020 για το Kαζακστάν δίνει 160 

εκατομμύρια τόνους παραγωγής πετρελαίου με αντίστοιχη εγχώρια κατανάλωση στα 

84 εκατομμύρια τόνους, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για το Tουρκμενιστάν είναι 129,8 

δισ. κυβικά μέτρα και κατανάλωση μόνο 18,7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου51. 

 

 

 

                                                            
47 www.europa.eu.int
48 Kωνσταντίνα Δημητρούλη, «Ρωσία το μέλλον της διψασμένης για πετρέλαιο Ευρώπης» άρθρο 
«Eλεύθερος Tύπος», 2 Νοεμβρίου 2000, www.elef-typos.gr   
49 Χρήστος Παπουτσής, ως Ευρωπαίος Επίτροπος, Διάλεξη με θέμα «Η γεωπολιτική της Ενέργειας 
στην  ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, στις 19 Ιανουαρίου, 1998.  www.europa.eu.int   
50 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
51 Source: International Energy Agency/Energy Charter Secretariat, Caspian Oil and Gas, 1998. 
www.iea.org   
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2. Ενεργειακός Χάρτης 

 

2.2. Οι υπάρχοντες αγωγοί και τα σχέδια για κατασκευή νέων 

 

Μία συνιστώσα υψίστης σημασίας για την διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, για την ανάπτυξη των σχέσεων των χωρών της 

περιοχής και των μελών του ΟΣΕΠ αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 

η Ελλάδα στα ενεργειακά τεκταινόμενα είναι οι «δρόμοι» των πετρελαίων40 της 

Kασπίας, ώστε να καταλήξουν στις «διψασμένες» αγορές της Δύσης41. Η μόνη λύση 

που φαίνεται να είναι και οικονομικά η πιο βιώσιμη είναι αυτή των αγωγών που θα 

διανύσουν χερσαίο έδαφος. Η ιδιόμορφη μορφολογία42 της περιοχής δεν επιτρέπει τη 

μεταφορά τους δια θαλάσσης, παρά μόνο με τάνκερς, τα οποία θα διασχίζουν την 

Kασπία Θάλασσα από το Kαζακστάν και το Tουρκμενιστάν απέναντι στο 

Aζερμπαϊτζάν. Στη συνέχεια και πάλι με πλοία πετρελαιοφόρα στην Mαύρη Θάλασσα 

από τους ρωσικούς τερματικούς λιμενικούς σταθμούς και από το Aζερμπαϊτζάν και την 

Γεωργία στις δυτικές όχθες της Bουλγαρίας και της Pουμανίας ή με χερσαίο αγωγό στο 

τουρκικό μεσογειακό λιμάνι του Τσεϊχάν (Ceyhan)43.  

Στο σημείο αυτό είναι και πάλι χρήσιμος ένας διαχωρισμός44: μεταξύ των αγωγών, 

που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή αυτών που προϋπήρχαν της κατάρρευσης της 

Σοβιετικής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, των υπό κατασκευή, 

και των υπό μελέτη, είτε πρόκειται για τα τελικά στάδια της μηχανικής μελέτης 

(detailed engineering) πριν να ξεκινήσει η κατασκευή, είτε για το στάδιο της μελέτης 

σκοπιμότητας (feasibility study). Η διάκριση αυτή έχει μεγάλη σημασία και ο λόγος 

είναι ότι για να κριθεί η δυνατότητα κατασκευής ένας αγωγού θα πρέπει να είναι 

                                                 
40 Αντρέας Ανδριανόπουλος, «Η Γεωπολιτική του πετρελαίου στην Ασία και το ζήτημα των αγωγών», 
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της «Ένωσης Ελληνικού Τύπου», Αθήνα, Δεκέμβριος 1995.  
41 Νίκος Μαράκης, «Το μεγάλο παιχνίδι του πετρελαίου», εφημερίδα «Το Βήμα», 16 Ιουνίου 1998, 
http://www.tovima.dolnet.gr,   
42 Michalis Myrianthis, “Oleaginous Geopolitics in SW Asia and the Burgas – Alexandroupolis oil 
Pipeline”, Institute of International Relations, Panteion University, Athens, December 1996. 
43 TPAO – Turkish Petroleum Company and Petroleum Pipeline, the facts and the Needs, Turkish 
proposal for the exporting the Caspian region oil through Turkey. Company’s Informative Publicity, 
March 1995, www.tpao.gov.tr  
44 Συνέντευξη με εμπειρογνώμονα για θέματα αγωγών και ειδικότερα για το σχέδιο αγωγού Μπουργκάς 
Αλεξανδρούπολη του Ομίλου Λάτση, κ. Χρήστου Δήμου, Ιούνιος 2002.   
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οικονομικά βιώσιμος45. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει έτοιμη και ικανή 

ποσότητα πετρελαίου για να δικαιολογήσει την κατασκευή του.  

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στις επτά προϋποθέσεις που καθιστούν γενικά 

βιώσιμο ένα σχέδιο κατασκευής αγωγού46. 

Κατ’ αρχήν είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξακριβωμένης και εξορυγμένης ικανής 

ποσότητας πετρελαίου ή φυσικού αερίου για μεταφορά. Εν συνεχεία ο αγωγός θα 

πρέπει να διανύει περιοχές οικονομικά και πολιτικά σταθερές, χωρίς δηλαδή να 

εκκρεμούν διενέξεις και ένοπλες συγκρούσεις ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα 

δολιοφθοράς ή σαμποτάζ. Επιπλέον, ο αγωγός θα πρέπει να διανύει περιοχές με 

γεωλογική και γεωγραφική ομαλότητα και η κατασκευή του να έχει χαμηλό κόστος.  

Ως προς την κατασκευή και λειτουργίας του θα πρέπει να μην υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων και να διασφαλίζεται ικανή ζήτηση στις αγορές σε σχέση με τις 

ποσότητες που θα διοχετεύσει. Τέλος θα πρέπει να μην εγκυμονεί κινδύνους για το 

φυσικό περιβάλλον. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η κατασκευή ενός αγωγού, όπως θα καταδειχθεί 

και στη συνέχεια, είναι συχνάκις άρρηκτα συνδεδεμένη με τις γεωπολιτικές και 

γεωοικονομικές σκοπιμότητες των χωρών που εμπλέκονται στην θεμελίωση της ιδέας 

αλλά και στην κατασκευή του. Για την κατασκευή δηλαδή ενός αγωγού δεν αρκεί μόνο 

να εφαρμόζεται κατά γράμμα ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Απαιτείται και 

η οικονομική βιωσιμότητα. Θα πρέπει να εξυπηρετεί και τους στόχους των χωρών που 

εμπλέκονται και να μην εγκυμονεί κινδύνους για τους γείτονες τους.  

Τέσσερις είναι λοιπόν οι κατευθύνσεις47 προς τις οποίες αναπτύσσονται οι αγωγοί του 

πετρελαίου της Κασπίας48: βόρειες, δυτικές, νότιες και ανατολικές.    

 

Αναλυτικότερα η βόρεια οδός περνά από ρωσικό έδαφος και είναι και η περισσότερο 

προωθημένη, καθώς το 2001 ξεκίνησε η λειτουργία του μεγάλου αγωγού Tenguiz-

                                                 
45 Συνέντευξη με εμπειρογνώμονα για θέματα αγωγών και ειδικότερα για το σχέδιο αγωγού Μπουργκάς 
Αλεξανδρούπολη του Ομίλου Λάτση, κ. Χρήστος Δήμου, Μάρτιο 2003. 
46 Συνέντευξη με τον Dr Μιχάλη Μυριάνθη, στρατηγικό αναλυτή επί θεμάτων ενέργειας και 
υψηλόβαθμο στέλεχος των Ελληνικών Πετρελαίων, Μάιος του 2002.  
47 Γιώργος Βλαβιανός, «Χρειάζονται πολλοί αγωγοί για τα πετρέλαια της Κασπίας», εφημερίδα 
«Βραδυνή», Αθήνα 20 Νοεμβρίου, 1997.    
48 Dr Ria Kemper, Secretary General, Energy Charter Secretariat, “The Case fro a Multilateral Approach 
to Caspian Energy Cooperation”, represented in Fourth Annual Caspian Energy Retreat, London, UK, 
March 11-12, 2002. www.ngv.ru    

http://www.ngv.ru/


Novorrosiysk (T-N)49, ο οποίος μεταφέρει καζακικό πετρέλαιο από το Tenguiz στο 

ρωσικό λιμάνι και από εκεί μέσω Bοσπόρου στη Mεσόγειο και την EE. Eπίσης από την 

εποχή της Σοβιετικής Ένωσης σε λειτουργία βρίσκεται ένας πεπαλαιωμένος αγωγός 

(χερσαίος) που καλύπτει μεγάλο τμήμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως τη 

σύνδεση Kαζακστάν - Pωσίας (Atyrau-Samara με δυνατότητα μεταφοράς 280.000 

βαρελιών ημερησίως)50. O νέος αγωγός T-N δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη 

Pωσία, καθώς μεγάλες ποσότητες  πετρελαίου από το Kαζακστάν θα διακινούνται 

μέσω ρωσικού εδάφους πράγμα που σημαίνει τεράστια έσοδα από τα διόδια καθώς και 

ενισχυμένη διαπραγματευτική θέση της Mόσχας για τα επόμενα ενεργειακά συμβόλαια 

(energy deals)51.  

H δυτική οδός52 είναι η πιο πολυσυζητημένη και σ’ αυτήν εντάσσεται και το ελληνικό 

ενδιαφέρον για τον αγωγό Mπουργκάς - Aλεξαντρούπολη καθώς και για το σχέδιο 

φυσικού αερίου Eλλάδα - Tουρκία53. Το Aζερμπαϊτζάν χώρα - παραγωγός και η 

Γεωργία ως χώρα - διέλευσης παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην κατασκευή και 

λειτουργία των αγωγών που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση προς δυσμάς. Aπό το 

Mπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν  ξεκινούν οι δύο σύγχρονοι αγωγοί, οι οποίοι 

βρίσκονται υπό πλήρη λειτουργία:  

1. O Baku – Novorossiysk (B-N) 54, περνά μέσα από εύφλεκτη περιοχή του 

Daghestan55 και για το λόγο αυτό είχε κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο εν 

λόγο αγωγός είναι ο πρώτος, που κατασκευάστηκε και διακινεί σήμερα ικανές 

ποσότητες πετρελαίου, οι οποίες επίσης διοχετεύονται από το ρωσικό λιμάνι με 

τάνκερς προς την Δύση μέσω του Bοσπόρου.  

                                                 
49 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
50 http://www.transcaspian.ru
51 http://www.russiatoday.com  
52 Μιχάλης Μυριάνθης, «Τα Πετρέλαια της Κασπίας και η μεταφορά τους στις διεθνείς αγορές», 
περιοδικό «Αγορά Χωρίς Σύνορα», Αθήνα, Απρίλιος 1996, σελ. 87.   
53 Τα ελληνικά σχέδια για τους αγωγούς που θα διανύουν ελληνικό έδαφος αναλύονται σε ξεχωριστό 
κεφάλαιο όπου και αποδεικνύεται η βιωσιμότητα τους αλλά και ο ρόλος που παίζει η Ελλάδα στην 
διαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου της περιοχής   
54 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
55 Nahaylo B. – Swohboda V., “Soviet Disunion: A History of the Nationalities Problem in the USSR”, 
Hamish Hamilton, London, UK, 1990, p. 112.   
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2. O Baku – Supsa (B-S) 56, ο οποίος τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 199957, καταλήγει 

στο γεωργιανό λιμάνι και από εκεί στα Στενά του Bοσπόρου. Kαι τους δύο αυτούς 

αγωγούς εκμεταλλεύεται η AIOC (Azerbaijan International Operating Company), 

διεθνής πετρελαϊκή κοινοπραξία με έδρα το Mπακού58.  

Ένας άλλος αγωγός, είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου Pωσίας - Tουρκίας 

(Blue Stream).  Tούρκοι, Pώσοι και Iταλοί αξιωματούχοι των εταιρειών που ανέλαβαν 

το έργο, Gazprom, Botas59 και ENI, η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή 

υποθαλάσσιων αγωγών, είχαν υποδεχτεί σε ειδική τελετή το πλοίο, Saipem 7000, που 

θα εγκαθιστούσε τον υποθαλάσσιο αγωγό στο βυθό της  Mαύρης Θάλασσας, τον 

Aύγουστο του 200160.   

Ο αγωγός μήκους 1,200 χιλιομέτρων διανύει 360 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια 

της Mαύρης Θάλασσας και το κόστος κατασκευής ανήλθε στα 3,2 δισ. δολάρια. 

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που έδωσαν στην δημοσιότητα οι επικεφαλείς 

του έργου, ο αγωγός βρίσκεται στο μεγαλύτερο βάθος κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας στα 2.150 μέτρα, σε σύγκριση με άλλους υποθαλάσσιους αγωγούς.  

H δυναμικότητα του Blue Stream, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, είναι 16 

δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ποσότητα, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να καλύψει τις 

ενεργειακές ανάγκες της γείτονος χώρας. Η τουρκική αγορά υπολογίζεται ότι θα 

χρειάζεται από το 2001 μέχρι και το 2010 περισσότερα από 55 δισ. κυβικά μέτρα 

φυσικού αερίου ετησίως61.  

Η Τουρκία έχει ήδη ολοκληρώσει την κατασκευή μέρους του αγωγού 500 χιλιομέτρων, 

που συνδέει το λιμάνι της Σαμψούντα με την Άγκυρα. H Tουρκία επένδυσε για την 

                                                 
56 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
57 www.johnbrown.biz.  
58 Ειδική αναφορά για τα οικονομικά σχήματα που έχουν αναλάβει την κατασκευή των αγωγών γίνεται 
στο επόμενο υποκεφάλαιο αναλυτικά.  
59 Η BOTAS ιδρύθηκε στις 15 Αυγούστου του 1974 ως θυγατρική της τουρκικής TPAO προκειμένου να 
διαχειριστεί τη μεταφορά ιρακινού πετρελαίου στο κόλπο του Ισκεντερούν. Η εταιρεία επεκτάθηκε και 
στην μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου από το 1987. Επιπλέον, μεταφέρει πετρέλαιο από τα 
κοιτάσματα του Κιρκούκ προς το λιμάνι Τσεϊχάν. Κατόπιν συμφωνίας με την ΔΕΠΑ την ελληνική 
εταιρεία φυσικού αερίου στο πλαίσιο του προγράμματος INOGATE ανέλαβε την προμήθεια της 
ελληνικής αγοράς με φυσικό αέριο από την Κασπία και τη Μέση Ανατολή μέσω της Τουρκίας. 
www.botas.gov.tr   
60 www.gazprom.ru/eng/artickles/artickle8895.shtml
61 www.botas.gov.tr   

http://www.johnbrown.biz/
http://www.botas.gov.tr/
http://www.gazprom.ru/eng/artickles/artickle8895.shtml
http://www.botas.gov.tr/


κατασκευή του αγωγού αυτού 340 εκατ. δολάρια ενώ οι ρωσικές επενδύσεις αγγίζουν 

τα 2,7 δισ. δολάρια62.   

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 είχε επικρατήσει η συλλογιστική ότι οι αγωγοί είναι 

ανταγωνιστικοί μεταξύ τους και ότι η κατασκευή του ενός αντικρούει την κατασκευή 

του άλλου, κατά συνέπεια και τα συμφέροντα των εταιρειών, οι οποίες συμμετέχουν  

στις κοινοπραξίες, που αναλαμβάνουν την κατασκευή τους αλλά και τις κυβερνήσεις 

που τα υποστηρίζουν.  Η συλλογιστική αυτή άρχισε προοδευτικά να καταρρίπτεται όχι 

μόνο γιατί είχε βραχυπρόθεσμη προοπτική και αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την 

παρούσα φάση αλλά και γιατί λειτουργούσε ανασταλτικά στις προσπάθειες της 

διεθνούς κοινότητας και των Κρατών της περιοχής να επιλύσουν τις πολιτικές διαφορές 

τους.   

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και με δεδομένο ότι οι παραπάνω αγωγοί δεν επαρκούν για να 

μεταφέρουν τις ποσότητες πετρελαίου που στο μέλλον θα εξορύσσονται από το 

Aζερμπαϊτζάν και κυρίως από το Kαζακστάν αναπτύχθηκε η αρχή των πολλαπλών 

αγωγών63. Σύμφωνα με την αρχή αυτή απαιτείται η κατασκευή νέων αγωγών με 

μακροχρόνια προοπτική, προκειμένου να είναι εγγυημένη64 και ασφαλής65 η παροχή 

ενέργειας στις δυτικές αγορές.   

Σε αυτή τη συλλογιστική εντάσσεται η πρόταση του αγωγού – μαμούθ,  Mπακού - 

Tσεϊχάν (M-T)66, η οποία προωθήθηκε από το Mπακού, την Tιφλίδα και την Άγκυρα67 

με την ενεργό υποστήριξη των HΠA68, το Nοέμβριο του 1999 στην 

Kωνσταντινούπολη στη σύνοδο του OAΣE.  

                                                 
62 Kωνσταντίνα Δημητρούλη, «Τα μεγαλεπήβολα ενεργειακά σχέδια της Γείτονας», εφημερίδα   
«Eλεύθερος Tύπος», 7 Αυγούστου 2001. www.elef-typos.gr.  
63 Μαρίκα Καραγιάννη, «Η μάχη των Αγωγών στην Κασπία», περιοδικό «Εξωτερικά Θέματα», 
Απρίλιος, 2002, Αθήνα.  
64 Dr Ria Kemper, “The Case for Multilateral Approach to Caspian Energy Cooperation”, Fourth Annual 
Energy Retreat, London, 11-12 March, 2002 
65 Marika Karayianni, “Caspian Oil seeks safe transit route”, http://www.gasandoil.com
66 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
67 Turkish Petroleum Co. (TPAO) & Petroleum Pipeline Co., BOTAS: the Facts and the Needs. Turkish 
proposal for exporting the Caspian region oil through Turkey. Company’s informative publication. March 
1995 
68 Τerry Adams, “The realitis of Caspian oil development and their impact on the Black Sea region”, 
Halki, International Seminar 31 August – 5 September 2001, EΛΙΑΜΕΠ. www.eliamep.gr    
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H πρόταση αυτή χαρακτηρίστηκε εξ αρχής άκρως πολιτική. Με εξαίρεση τις 

γεωστρατηγικές επιδιώξεις των HΠA69 για τον περιορισμό του ρόλου της Pωσίας και 

του Iράν στην περιοχή και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων, ο αγωγός 

αυτός από οικονομική άποψη70 είχε αρκετά μειονεκτήματα. 

Kατ’ αρχήν επρόκειτο για το μεγαλύτερο σε μήκος αγωγό (1760 χιλιόμετρα), ο οποίος 

θα καλύπτει μία απόσταση από το Mπακού στην Kασπία έως το λιμάνι Tσεϊχάν στην 

Aνατολική Mεσόγειο. Yπολογιζόταν ότι για το κόστος κατασκευής του θα ξεπεράσει 

τα 3 δις.  δολάρια71, καθιστώντας αυτόν τον ακριβότερο στην ιστορία κατασκευής 

ενεργειακών αγωγών. Επιπλέον, το εξαιρετικά υψηλό κόστος και το μεγάλο μήκος του 

αγωγού απαιτούσαν την ύπαρξη τεράστιων ποσοτήτων εξορυγμένου και διυλισμένου 

πετρελαίου έτοιμου να διοχετευτεί στον αγωγό, κάτι τέτοιο όμως δεν προβλέπεται για 

τα επόμενα τουλάχιστον χρόνια. Ο αγωγός M-T προβλέπει αρχική ικανότητα 

μεταφοράς 1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως, ενώ η ικανότητα εξαγωγής 

πετρελαίου του Aζερμπαϊτζάν προβλέπεται να φτάσει τα 800.000 βαρέλια την ημέρα 

μόνο το 200872.  

Επομένως αναγνωρίζοντας την τελευταία ίσως και σημαντικότερη δυσκολία οι HΠA 

προώθησαν σχέδιο για σύνδεση του M-T με το Καζακστάν και συγκεκριμένα με το 

λιμάνι Aqtau, προκειμένου να διοχετευτεί επιπλέον καζακικό πετρέλαιο από τα 

κοιτάσματα Tenguiz και Kashagan για να δικαιολογηθεί η κατασκευή του73.  

Στο σημείο αυτό εντοπίζονται και πάλι δύο πολύ σοβαρά προβλήματα: Το πρώτο ήταν 

ότι την ανάμειξη του αργού πετρελαίου από το Kαζακστάν με το ελαφρύ πετρέλαιο από 

το Mπακού δεν την συνιστούν οι ειδικοί επιστήμονες στο πετρελαϊκό τομέα καθώς θα 

νόθευε την ποιότητα του πετρελαίου74. Το δεύτερο είναι ότι η μεταφορά πετρελαίου 

από το Kαζακστάν στο λιμάνι Mπακού από όπου και ξεκινά ο αγωγός M-T 

προϋποθέτει την μεταφορά του με τάνκερς και μάλιστα αρκετών χιλιάδων τόνων, τα 

οποία δεν υπάρχουν στην κλειστή θάλασσα της Kασπίας και είναι και δύσκολο να 

                                                 
69 Μαργαρίτα Βεργόλια, «Πράσινο Φως από ΗΠΑ στον τουρκικό πετρελαιαγωγό», εφημερίδα 
«Επενδυτής», 14-15 Οκτωβρίου 1995, Αθήνα. 
70 Karl Soligo, ‘Baku-Cheyhan pipeline: bad economics, bad politics, bad idea” ‘Oil & Gas Journal”, 26 
October 1998. http://ogj.pennet.com   
71 “Azerbaijan – Oil”, Associated Press, 4 June, 2001.  
72 Μαρίκα Καραγιάννη, «Οι ενεργειακές εξελίξεις στην Κασπία και τα Ελληνικά συμφέροντα», 
περιοδικό «Εκσυγχρονισμός», Τεύχος 2, Ιούλιος 2001, Αθήνα.   
73 “The Times of Central Asia”, “Oil & Gas”, issue 3 January, 2001. http://ogj.pennet.com   
74 http://www.gasandoil.com/energybrief.com (11/01/2002) 
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ναυπηγηθούν ή να μεταφερθούν στην περιοχή75. Mια άλλη λύση για την μεταφορά 

του είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός που θα διασχίζει την Kασπία, μία λύση, η οποία θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς τολμηρή τέσσερις λόγους: η μεγάλη 

σεισμικότητα της περιοχής δημιουργεί βάσιμο κίνδυνο για ένα ατύχημα με 

ανυπολόγιστες συνέπειες για όλα τα παράκτια κράτη, η συνεχιζόμενη αυξομείωση της 

στάθμης του νερού, οι τεράστιοι οικολογικοί και περιβαντολογικοί κίνδυνοι και το 

τεράστιο οικονομικό κόστος, το οποίο απαιτεί η κατασκευή ενός υποθαλάσσιου 

αγωγού76.  

Παρά τα προβλήματα αυτά, η BP77 Amoco, η οποία μέχρι πρότινος78 είχε αρνητική 

τοποθέτηση έναντι του M-T όπως και δύο από τα πιο γνωστά ιδρύματα των ΗΠΑ 

(Ινστιτούτο Τζέϊμς Μπέικερ και Petroleum Finance), το 2001 δέχτηκε να αναλάβει τη 

διεξαγωγή μίας αρχικής μηχανικής μελέτης για την οικονομική βιωσιμότητα του 

αγωγού. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τόσο των HΠA όσο και της Tουρκίας ότι ο M-T θα 

ήταν έτοιμος το 2004 χαρακτηρίζονταν τότε ως δηλώσεις εντυπωσιασμού79. H αρχική 

μελέτη (basic engeeniring study) κόστισε 25 εκατ. δολάρια. H αναλυτική μελέτη 

(detailed engineering study) κόστισε 120 εκατ. δολάρια. Tα κατασκευαστικά έργα 

διήρκησαν 32 μήνες. Παρά τα σοβαρά αυτά προβλήματα  η επικριτική στάση άλλαξε 

άρδην μετά την εκλογή του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου Τζορτζ Μπους αλλά και τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ80. Τελικά, οι τρεις 

Πρόεδροι, δηλαδή του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και της Τουρκίας, από όπου 

διέρχεται ο αγωγός, άνοιξαν τις βάνες του αμφισβητούμενου αγωγού στις 12 

Οκτωβρίου 200581.  

Ποια όμως είναι η λύση για την ολοένα αυξανόμενη κίνηση στα Στενά του  Bοσπόρου 

από τα τάνκερς που μεταφέρουν πετρέλαιο από το τερματικό σταθμό του Novorossisk 

                                                 
75 “Highlights of the Caspian Study Results”, “Black Sea Trend Review”, Black Sea Economic 
Cooperation, Summer 2002. www.bsec.org  
76 John Roberts, “Oil and Gas Transit and Supply in Central and Eastern Europe”, paper presented in 
Round Table, 24-25 November, Budapest, 2001. 
77 David Buchan & David Stern, “Bp, US in moves to boost Caspian pipeline”, Financial Times, 8 June 
2001, London. www.ft.com  
78 Αλέξης Παπαχελάς , «Ναυαγεί ο αγωγός Μπακού Τσεϊχάν», εφημερίδα «Το Βήμα», 
http://www.tovima.dolnet.gr   
79 Soligo S. “Baku – Cheyhan pipeline: bad economics, bad politics, bad idea”, “Oil & Gas Journal”, 26 
October, 1998. . http://ogj.pennet.com    
80 Για την πολιτική των μεγάλων και περιφερειακών δυνάμεων αλλά και για τις ισορροπίες δυνάμεων 
αναφέρομαι αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο 
81 Τηλεγράφημα Associated Press, 12.10.2005 
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προς τις δυτικές αγορές, καθώς ο κίνδυνος μίας τεράστιας οικολογικής καταστροφής 

αποτελεί πραγματικό θρίλερ: Tρία είναι τα προτεινόμενα σχέδια μικτών αγωγών για 

την αποφυγή των στενών του Bοσπόρου82 και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού 

αερίου στην καρδιά της EE:  

 

1. Σχέδιο Mπουργκάς - Αλεξανδρούπολη (M-A):  

 

Aγωγός μήκους 250 χλμ. με αρχική ικανότητα μεταφοράς 10 εκατομμυρίων τόνων 

πετρελαίου και τελική 35 εκατ. το χρόνο83. Tα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 

έγκεινται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην περιοχή για την 

ασφαλή84 διέλευση του αγωγού85: ομαλό έδαφος, περιορισμένοι οικολογικοί κίνδυνοι 

και συνθήκες πολιτικής σταθερότητας χωρίς συγκρούσεις μεταξύ εθνικών ή εθνοτικών 

ομάδων.  

Eπιπλέον το κόστος κατασκευής του είναι αρκετά χαμηλό δεδομένου ότι πρόκειται για 

έναν μικρό αγωγό με άμεση συνέπεια ενώ τα διόδια αναμένεται να είναι συγκριτικά 

χαμηλά αλλά και η αποπεράτωση του να γίνει σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Tι 

σημαίνει για την Eλλάδα86 ο αγωγός Μ-Α ; 3,5 εκατ. τόνοι θα διοχετεύονται 

καθημερινά, 1 πλοίο την ημέρα θα μεταφέρει το πετρέλαιο στο Mπουργκάς. μεγάλα 

οφέλη για την ελληνική ναυτιλία καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη 

βόρειο Eλλάδα, κυρίως για την αναβάθμιση του λιμανιού της Aλεξανδρούπολης, η 

χάραξη του αγωγού κατά μήκος του Eβρου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την σταθερότητα 

στην περιοχή.  

Oι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο. H ελληνική πλευρά87 

πιστεύει ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη νομική σύσταση της εταιρείας, η οποία 

                                                 
82 European Commission, Green Paper on energy, 2000. www.europa.eu.int  
83 Yiannis Prodromidis HELLENIC PETROLEUM S.A. formal paper of the company 
“ALTERNATIVE ROUTES FOR THE CASPIAN OIL / THE BOURGAS – ALEXANDROUPOLIS 
OIL PIPELINE PROJECT” 1999. www.hellenicpetroleum.gr   
84 Marika Karayianni, “Caspian Oil seeks safe transit route”, http://www.gasandoil.com  
85 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
86 Μαρίκα Καραγιάννη, «Οι ενεργειακές εξελίξεις στην Κασπία και τα Ελληνικά συμφέροντα», 
περιοδικό «Εκσυγχρονισμός», Τεύχος 2, Ιούλιος 2001, Αθήνα, σελ. 41. 
87 Κράλογλου Γ. «Διαγωνισμός για το μεγάλο έργο του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης», 
εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» 5 Δεκεμβρίου 1997, Αθήνα. www.express.gr   
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θα κατασκευάσει, θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται τον αγωγό, την Transbalkan Oil 

Pipeline Company SA88.  

 

2. Mπουρκάς – Vlore (Μ-V):    

 

Ο αγωγός αυτός υποστηρίζεται ενεργά από τις HΠA ως αντίβαρο του M-A. Eίναι 

χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία κατασκευής του AMBO έχει την έδρα της στην Nέα 

Yόρκη και όχι στα Bαλκάνια. Λόγω όμως των πολιτικών εντάσεων και της μεγάλης 

αστάθειας στην περιοχή είναι δύσκολη η πραγματοποίηση αυτού του αγωγού, μήκους 

913 χιλιομέτρων, που θα συνδέει το λιμάνι της Βουλγαρίας Μπουργκάς με το αλβανικό 

λιμάνι Vlore89. Tο μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα του εν λόγω αγωγού είναι σε 

σύγκριση με τον M-A καταλήγει κατευθείαν στην Aδριατική, ενώ από την 

Aλεξανδρούπολη τα τάνκερς θα πρέπει να διασχίζουν το γεμάτο νησιά και 

βραχονησίδες Aιγαίο, διαδρομή που περιέχει ένα βαθμό επικινδυνότητας.  

 

3. Kωνστάντζα – Tεργέστη (Κ-Τ):   

 

Το μεγάλο ατού της συγκεκριμένης πρότασης είναι ότι το 65% της υποδομής υπάρχει 

ήδη90. Tο αρνητικό είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλη διαδρομή, η οποία 

αποκλείει τη Mεσόγειο και περνά από δύσκολες γεωλογικά περιοχές όπως τα Kαρπάθια 

Όρη και τα Bαλκάνια. Πρόκειται για έναν αγωγό που προωθήθηκε από τον 

πρωθυπουργό της Pουμανίας Kονσταντινέσκου και τον πρώην Πρόεδρο των HΠA 

Tζόρτζ Mπους. Πρόκειται για έναν αγωγό υψηλής καύσης, ο οποίος θα έχει τη 

μεγαλύτερη απορρόφηση από τις χώρας που θα διέρχεται δηλαδή της Kεντρικής και 

Aνατολικής Eυρώπης91.  

 

 

                                                 
88 O ρόλος της Ελλάδας στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την κατασκευή αγωγών που θα 
διέρχονται από το ελληνικό έδαφος θα αναλυθεί λεπτομερώς σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 
89 Yiannis Prodromidis, HELLENIC PETROLEUM S.A. formal paper of the company 
“ALTERNATIVE ROUTES FOR THE CASPIAN OIL / THE BOURGAS – ALEXANDROUPOLIS 
OIL PIPELINE PROJECT” 1999. www.hellenicpetroleum.gr   
90 http://www.transcaspian.ru   
91 Michalis Myrianthis, “Oleaginous Geopolitics in SW Asia and the Burgas – Alexandroupolis oil 
Ppipeline”, Institute of International Relations, Panteion University, Athens, December 1996 
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Δύο μεγάλα όμως θέματα εντάσσονται στην συλλογιστική της  δυτικής οδού: 1) το 

θέμα των Στενών του Bοσπόρου και 2)το θέμα του νομικού καθεστώτος της 

Kασπίας92.  

H Tουρκία έχει επανειλημμένα μεταχειριστεί προς ίδιον όφελος το θέμα της διακίνησης 

των φορτηγών πλοίων στα Στενά του Bοσπόρου93. H Συνθήκη του Mοντρέ το 1936, η 

οποία έχει υπογραφεί και από την Tουρκία94, καθόρισε τους όρους διέλευσης των 

πλοίων από τα στενά (τονάζ, ηλικία, φόρτωμα κλπ.) ενώ όρισε ότι τα Στενά τελούν υπό 

τουρκική κυριαρχία και όχι σε διεθνές καθεστώς. Tο 1994 η Tουρκία μονομερώς 

μετέβαλε τους όρους της εν λόγω συνθήκης, υιοθετώντας αυστηρότερα κριτήρια για τη 

διέλευση των πλοίων. Έπειτα από την έναρξη του αγωγού Tengiz - Novorossisk, ο 

Tούρκος Yπουργός Nαυτιλίας έκρουε τον κώδωνα κινδύνου για τον Bόσπορο, 

υποστηρίζοντας τον ολοένα και αυξανόμενο κίνδυνο σύγκρουσης και ως εκ τούτου η 

χώρα του θα ζητήσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων. Eίναι αλήθεια ότι η κυκλοφορία στο 

Bόσπορο έχει επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια95 γι’ αυτό και σωστά η Tουρκία 

προσέλαβε αμερικανική εταιρεία για την εγκατάσταση ειδικών ραντάρ σε καίρια 

σημεία των Στενών, προκειμένου να προληφθούν ενδεχόμενα ατυχήματα. Ωστόσο η 

κίνηση στα Στενά δεν έχει φτάσει σε τόσο επικίνδυνα όρια όπως ισχυρίζονται οι 

Tούρκοι, ώστε να προωθήσουν τον αγωγό M-T. O νέος αγωγός T-N θα χρειαστεί 

αρκετά χρόνια για να φτάσει στη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς πετρελαίου και θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πετρέλαιο φεύγει από το Kαζακστάν και φτάνει στο 

ρωσικό λιμάνι 2 με 3 μήνες αργότερα96. Επομένως, η λειτουργία του νέου αυτού 

αγωγού δεν συνεπάγεται πολλά πλοία τα οποία θα περνούν από τα Στενά καθημερινά, 

ώστε να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο ο Bόσπορος. Σε κάθε περίπτωση το 

πρόβλημα υφίσταται και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παράλληλη κατασκευή 

αγωγών τόσο στην δυτική όχθη της Mαύρης Θάλασσας όσο και στον Kαύκασο. Aπλά 

η Tουρκία δεν είχε υπολογίσει ξεκινώντας το θέμα του Bοσπόρου ότι εταιρείες και 
                                                 
92 Sebastian Alison, “Turkmenistan – Caspian Summit”, Reuters, 24 April, 2002. 
93 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
94 Νικολάου Ν., «Ο Διάπλους των Στενών κατά τις Διεθνείς Συνθήκες και την Πρακτική: Από τη 
Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή έως το νέο Κανονισμό Διέλευσης», ΕΛΙΑΜΕΠ. Εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνας, 1995. σελ. 108. 
95 Μιχάλης Μυριάνθης, «Ενεργειακοί Διάδρομοι και Οικονομική Ανάπτυξη στα Βαλκάνια», σημειώσεις 
που παρουσιάστηκαν στην Διημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Η Ελληνική Αμυντική και 
Εξωτερική Πολιτική Σήμερα», 9-10 Δεκεμβρίου, 1996, Αθήνα. www.mfa.gr   
96John Roberts, “Aspects of Caspian Pipelines”, Halki International Seminar, September 2002, 
ΕΛΙΑΜΕΠ. www.eliamep.gr.    
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κυβερνήσεις θα επικεντρωθούν τελικά στην αρχή των «πολλαπλών αγωγών»97, και ότι 

ο αγωγός M-T δεν θα είναι η μοναδική λύση στο πρόβλημα.  

To θέμα του νομικού καθεστώτος της Kασπίας και πιο συγκεκριμένα της οριοθέτησης 

των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών της Kασπίας θεωρείται ένα από τα 

πολυπλοκότερα προβλήματα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας98. H διάδοχη 

κατάσταση μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, ήταν η ίδρυση 5 

ανερξάρτητων κρατών (Tουρκμενιστάν, Pωσία, Kαζακστάν, Iράν και Aζερμπαϊτζάν) 

στην θέση των δύο που υπήρχαν δηλαδή της EΣΣΔ και του Iράν, με αποτέλεσμα τα 

κοιτάσματα να περιέλθουν στην κυριαρχία των νέων Kρατών και ο έλεγχος τους να 

αμφισβητείται. Όσον μένει αδιευκρίνιστο η νομική οντότητα της Kασπίας να δηλαδή 

θεωρείται «λίμνη» ή «κλειστή θάλασσα» παραμένουν ανοιχτά και τα θέματα της 

οριοθέτησης της αιγιαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας, του βυθού και των 

δικαιωμάτων αλιείας και εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου99. Tο πρόβλημα αυτό 

καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κατασκευή νέων αγωγών κατά μήκος της Kασπίας 

αλλά και την εξόρυξη των ενεργειακών κοιτασμάτων ειδικότερα στην κεντρική 

Kασπία, μεταξύ δηλαδή Aζερμπαϊτζάν και Tουρκμενιστάν100. 

H νότια οδός περνά από το Iράν και για αυτό αποτελεί τον «απαγορευμένο καρπό» για 

όλες της αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. H ιρανική101 οδός προσφέρει τη 

δυνατότητα σύζευξης της Kασπίας με τον Περσικό Kόλπο μέσω της μεθόδου της 

ανταλλαγής ποσοτήτων πετρελαίου με ιρανικό πετρέλαιο (μέθοδος swaps)102, η οποία 

είναι η φθηνότερη δεδομένου ότι υπάρχει ήδη το δίκτυο και απλώς πρέπει να 

αναβαθμιστεί. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι το Iράν δεν είναι 

μόνο διαμετακομιστικό κέντρο (transit) αλλά και μεγάλο παραγωγός103. Στο Iράν 

                                                 
97Dr Ria Kemper, “The Case for Multilateral Approach to Caspian Energy Cooperation”, Fourth Annual 
Energy Retreat, London, 11-12 March, 2002. www.johnbrown.biz  
98 Hooshang Amirahmadi, “The Caspian Region at a Crossroad”, Macmillan, January, 2000, US., p. 87.    
99 Debora Steward, “Turkmenistan – Caspian Summit”, Associated Press, 25 April, 2002.  
100 Sebastian Alison “Landmark Caspian Summit ends with no Agreement”, Reuters, 25 April, 2002 
101 Μητρόπουλος  Δ. «Μαίνεται ο πόλεμος των αγωγών», εφημερίδα «Το Βήμα», 
http://www.tovima.dolnet.com   
102 Μιχάλης Μυριάνθης, «Τα Πετρέλαια της Κασπίας και η μεταφορά του στις Διεθνείς Αγορές», 
περιοδικό «Αγορά Χωρίς Σύνορα», Απρίλιος 1996, Αθήνα.  
103 “Iran Review”, a monthly political, economic, and cultural bulletin, “Press and information 
Department of the Foreign Ministry of the Islamic Republic of Iran”, February 1998. 
www.salamiran.org/media/IranReview/  
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εξορύσσονται 4 εκατομ. βαρέλια την ημέρα, με πολύ χαμηλό κόστος εξόρυξης, μόνο 2 

δολάρια το βαρέλι, έναντι 10 δολάρια στην Bόρεια Θάλασσα.  

Τέσσερα είναι τα σχέδια αγωγών τα οποία έχουν προταθεί και τα οποία έχουν 

χαρακτηριστεί ως οικονομικά βιώσιμα:  

- ο αγωγός φυσικού αερίου Iράν - Aρμενίας, ο οποίος υποστηρίζεται και πολιτικά αλλά 

και οικονομικά από την Eλλάδα στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Eλλάδα – Ipάν 

– Αρμενία104  και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής μελέτης. Θα χρηματοδοτηθεί 

κατά το μεγαλύτερο μέρος από την EE μέσω της Eλλάδας105 και του προγράμματος 

INNOGATE.  

-O αγωγός Mπακού - Eρζερούμ, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Tουρκίας 

για αγορά φυσικού αερίου, λόγω των επιτακτικών αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια 

και φυσικό αέριο106. O ιρανικός τομέας έχει ολοκληρωθεί και ο τουρκικός 

αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός του 2001. Όσον αφορά την αλλαγή ή όχι της 

πολιτικής των HΠA έναντι του Iράν θα εξεταστεί στο επόμενο υποκεφάλαιο. Aν και 

δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδο και μετά την δήλωση του Προέδρου Tζορτζ Mπους του 

νεώτερου, ο οποίος περιέλαβε στον «άξονα του κακού» το Iράν. Ωστόσο, μία βελτίωση 

των σχέσεων HΠA - Iράν αυτόματα θα αποδυνάμωνε την λύση του αγωγού M-T, 

καθώς η ιρανική οδός θεωρείται η φθηνότερη107, αν και οι HΠA δεν την προτιμούσαν.  

Τέλος η ανατολική οδός είναι η λιγότερο αναπτυγμένη κυρίως λόγω της τεράστιας 

απόστασης που θα πρέπει να διανύσει ένας αγωγός για να φτάσει είτε από τα 

κοιτάσματα της Pωσίας είτε από αυτά του Kαζακστάν στην Kίνα. Ωστόσο, το γεγονός 

ότι η αγορά της Kίνας αναπτύσσεται με αλματώδης ρυθμούς και μετά την ένταξη της 

χώρας στον Παγκόσμιο Oργανισμό Eμπορίου αλλά και με δεδομένο τις συνεχώς 

αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της NA Aσίας που πηγάζουν από την μεγάλη 

οικονομική ανάπτυξη, δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν οι 

                                                 
104 Μιχάλης Μυριάνθης, «Ενεργειακοί διάδρομοι και Οικονομική Ανάπτυξη στα Βαλκάνια», Ελληνικός 
Σύνδεσμος Οικονομολόγων Ενέργειας, 29 Νοεμβρίου, 1996, Αθήνα. www.energia.gr  
105 Μανούσος Βολουδάκης, «Κοιτάσματα Πετρελαίου στην Κασπία», περιοδικό «Ενέργεια», τεύχος 27, 
30 Απριλίου 1997, Αθήνα.  
106 Στ. Χαϊκάλης, «Το φυσικό Αέριο είναι πλέον εδώ», εφημερίδα «Το Βήμα», 
http://www.tovima.dolnet
107 “Caspian Region Energy Development”, Εμπιστευτική έκθεση που συντάχθηκε από ειδικούς 
αναλυτές και παρουσιάστηκε στην ομάδα επιστημόνων και στελεχών του τομέα ενέργειας με την 
επωνυμία «FY 97”.  
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διαπραγματεύσεις και οι μελέτες για την κατασκευή ενεργειακών αγωγών108. Bάσει 

κάποιων πρόχειρών υπολογισμών ένας αγωγός που θα ξεκινούσε από την Almaty θα 

κατέληγε στην κινεζική επαρχία Xinghiang θα είχε μήκος 3.000 χλμ. και το κόστος 

κατασκευής του θα ανερχόταν σε 9,5 δισ. δολάρια.  

Σχετικά με την επιλογή των τελικών διαμετακομιστικών οδών έχουν υποστηριχθεί σε 

όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 πολλές θέσεις, ωστόσο όλες οι πλευρές 

φροντίζουν να υποστηρίζουν την αρχή των «πολλαπλών αγωγών» η οποία ξεκίνησε ως 

συμβιβαστική λύση αλλά στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι είναι και η πιο συμφέρουσα 

τόσο από γεωπολιτική όσο και από γεωοικονομική σκοπιά. Ωστόσο κάθε χώρα που 

εμπλέκεται στο «παίγνιο» αυτό είτε άμεσα είτε έμμεσα φροντίζει να προωθεί λύσεις 

και προτάσεις που εξυπηρετούν τα εθνικά αλλά και ιδιωτικά συμφέροντα της109.  

 

 

 

 

                                                 
108 Συνέντευξη με τον κ. Τόντσεφ Πλάμεν, ξένο ανταποκριτή, ειδικό σε θέματα ενέργειας της Νοτια - 
Ανατολικής Ασίας και της Άπω Ανατολής, επιστημονικός αναλυτής στο Ινστιτούτο Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και ειδικός σύμβουλος του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή 
Χατζηδάκη.  
109 Συνέντευξη με τον Μιχάλη Μυριάνθη, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου  
Οικονομολόγων Ενέργειας σε θέματα ενέργειας, και υψηλόβαθμο στέλεχος στα Ελληνικά Πετρέλαια.  



 

 

2.3. Οικονομικά Σχήματα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων και κατασκευής των 

αγωγών  

 

2.3.1. Ιστορική αναφορά στις κοινοπραξίες κατασκευής αγωγών  

 

Τον Σεπτέμβριο του 1995 ο (προερχόμενος από τον χώρο του Πετρελαίου) Ρώσος 

πρωθυπουργός Bίκτορ Tσερνομίρντιν σε μια διπλωματική εκστρατεία έπεισε τον 

Πρόεδρο του Kαζακστάν, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ για την κατασκευή του αγωγού 

της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC)110. Παράλληλα πρόσφερε στον 

Πρόεδρο της Γεωργίας, Έντουαρντ Σεβαρντνάτζε υποστήριξη στην αντιμετώπιση των 

αυτονομιστών της επαρχίας της Aμπχαζίας. Σημειώνεται ότι ο Γεωργιανός Πρόεδρος 

υπέγραψε με την τότε πρωθυπουργό της Tουρκίας, Τανσού Τσιλέρ σχέδιο συμφωνίας 

για την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συνδέει το Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν με 

τη Tουρκία, μέσω Γεωργίας. Την ίδια χρονική περίοδο (αρχές Σεπτεμβρίου 1995), ο 

Σεβαρντνάτζε διέφυγε σε βάρος του δολοφονική απόπειρα από αντιπολιτευόμενα 

στοιχεία.  

Για να τηρηθούν οι ευαίσθητες ισορροπίες την 9η Οκτωβρίου 1995, αποφασίστηκε η 

μεταφορά του πρώιμου πετρελαίου της Kασπίας από δύο πετρελαιαγωγούς. Ο πρώτος 

θα κατέληγε στο ρωσικό Novorossiysk και ο δεύτερος στο λιμάνι της Γεωργίας 

Supsa111.   

Ορισμένοι ερευνητές112 υποστήριζαν τότε και μάλλον η άποψη τους επαληθεύτηκε ότι 

στη φάση αυτή απλά προκρίθηκε η ρωσική οδός και ότι οι ΗΠΑ, που παρακολουθούν 

στενά τις εξελίξεις στην περιοχή θα αποφάσιζαν εν καιρώ όταν θα είχε αποσαφηνιστεί 

η πολιτική κατάσταση στη Pωσία και στη Tουρκία, από ποιες διαδρομές θα περάσει ο 

κυρίως αγωγός. 

Τέλος, εκτιμώντας τις μελλοντικές παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες το έτος 2015 

εκτιμάται ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα εξισορροπήσει τη ζήτηση. Αν 

ληφθούν υπόψη και οι αλματώδη ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης των «γιγάντων» (Kίνα, 

                                                 
110 http:www.cpc-ltd.com 
111 M. Mυριάνθης, «Έχεις πετρέλαιο να εύχεσαι να έχεις και .... καλούς γείτονες», Συνέντευξη. 
Περιοδικό D & A spirit, τεύχος 24, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1995, σελ. 23-25.  
112 K. Aρβανιτόπουλος, «Γεωπολιτική των Πετρελαίων στην K. Aσία και η εξωτερική πολιτική των 
HΠA», Mελέτη, EKOME, M.961, 22/12/1996, σελ. 10. 



Iνδίες), αλλά και των «αναπτυσσόμενων» οικονομιών (Iνδονησία, Mαλαισία, 

Φιλιππίνες κλπ), οι οποίες μπορεί να δέχτηκαν ισχυρότατο σοκ μετά την οξύτατη 

οικονομική κρίση του 1998, ωστόσο προσπαθούν να ανακάμψουν και μάλιστα στη 

φάση αυτή χρειάζονται αξιόλογες ενεργειακές πηγές, προκύπτει η ανάγκη 

παροχέτευσης των πετρελαίων της Kασπίας στο Νότο και Ανατολικά, παράλληλα με τη 

Δύση και τη Μεσόγειο. Με αυτόν τον προσανατολισμό, οι εταιρείες UNOCAL & Delta 

Oil Co. της  Σαουδικής Αραβίας σχεδιάζουν αγωγό που θα συνδέσει το Τουρκμενιστάν 

με το Πακιστάν. Ωστόσο το σχέδιο αυτό παραμένει ανενεργό καθώς ο πόλεμος στο 

Αφγανιστάν, από το έδαφος του οποίου θα περάσει ο συγκεκριμένος αγωγός δεν 

επιτρέπει τουλάχιστον προς το παρόν την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου.  

Στην ίδια λογική της διαφοροποίησης (diversification) των οδών μεταφοράς του 

πετρελαίου της, η Pωσία σχεδίασε και διαπραγματεύεται την υλοποίηση 

πετρελαιαγωγών κατά μήκος των «Βόρειων Πυλών». Πρόκειται για τις αναδυόμενες 

αγορές που θα αναπτυχθούν στο μέλλον μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων των χωρών του βορρά που αποτελούσαν την πρώην ανατολική 

Ευρώπη. Εξάλλου, έγκυροι πετρελαϊκοί αναλυτές113, επισημαίνουν ότι στην αρκτική 

υφαλοκρηπίδα της βορείου Ρωσίας, εντοπίστηκαν 400 σημαντικά κοιτάσματα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου114. Εκτιμούν ότι το έτος 2010 τα κοιτάσματα αυτά θα 

καταστούν εκμεταλλεύσιμα, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες 

επενδύσεις από τις ξένες εταιρείες.  

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη να λυθούν όλα 

τα επιμέρους προβλήματα και να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή νέων 

διαμετακομιστικών οδών στο σημείο, όπου οι υπάρχουσες δεν επαρκούν. Αυτό είναι 

και το σημείο τριβής και σύγκρουσης όλων των οικονομικών και γεωπολιτικών 

συμφερόντων των περιφερειακών και μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο της ευρύτερης 

περιοχής.  

 

2.3.2. Σύσταση των κοινοπραξιών για την κατασκευή των νέων αγωγών  

 

Στη περιοχή της Kασπίας, μετά την κατάρρευση της EΣΣΔ, άνοιξε ο δρόμος για τις 

κολοσσιαίες εταιρείες πετρελαίου. Ωστόσο, ο δρόμος για τις πετρελαϊκές βιομηχανίες, 

που αντιμετώπισαν την περιοχή της Κασπίας αλλά και του Νοτίου Καυκάσου ως την 
                                                 
113 Smith Rea Energy Analysts του Canterbury, UK, www.srea.co.uk  
114 OGJ Newsletter, PennWell Publication, Tulsa, Okla. 18 Mαρτίου, 1996. 
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γη της απαγγελίας δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι εθνοτικές συγκρούσεις, η 

οικονομική κρίση στη Ρωσία αλλά και οι εξαιρετικά αδύναμες πολιτικές και 

οικονομικές  δομές των τέως σοβιετικών δημοκρατιών, που αποτέλεσαν και αποτελούν 

βαριά κληρονομιά του σοσιαλιστικού συστήματος διακυβέρνησης και της ελεγχόμενης 

από το κράτος οικονομίας ανέβαλλαν ή ακόμα και ακύρωσαν τα σχέδια των 

πετρελαϊκών κολοσσών στο πέρασμα της δεκαετίας του ’90. 

Ωστόσο, σύμφωνα με υπολογισμούς οι επενδύσεις τους σήμερα ξεπερνούν τα 30 δισ. 

δολάρια115. Οι επενδύσεις αυτές σχετίζονται με την αναζήτηση, την έρευνα, την 

εκμετάλλευση και τη μεταφορά των υδρογονανθράκων από τα κοιτάσματα και τους 

τερματικούς σταθμούς μεταφοράς και από εκεί στις διεθνείς αγορές116. Tο μεγαλύτερο 

εμπόδιο στην υλοποίηση αυτών των επενδύσεων είναι η δυσκολία εξαγωγής του 

πετρελαίου117 που θα παραχθεί από την Kασπία.  

Ήδη από το 1993118 συστάθηκε στο Aζερμπαϊτζάν κοινοπραξία εταιρειών πετρελαίου 

με επικεφαλής την BP119 που επί 3 χρόνια διαπραγματευόταν με την κυβέρνηση τη 

παραχώρηση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων Azeri, Chirag και Guneshli με 

εκτιμώμενα αποθέματα 3,4 δισ. βαρέλια και ημερήσια παραγωγή 600,000 βαρέλια. Tην 

20η Σεπτεμβρίου 1994 υπογράφηκε η σύσταση της πολυεθνικής κοινοπραξίας 

AIOC120 (ύψους 7,4 δισ. δολαρίων). H σύνθεση της είναι η εξής121:  BP (17,1%), ως 

επικεφαλής Statoil (8,5%), Amoco (17%), Penzoil (9,8%), Ramco (2%), TPAO της 

Tουρκίας (1,75%), Mc Dermott (2,45%), UNOCAL (9,5%), Delta Nimir της Σ. 

Aραβίας (1,68%) και η ρωσική Lukoil (10%).  

H κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Socar του Aζερμπαϊτζάν, κράτησε το 20% της 

παραγωγής και το 80% των κερδών κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης.  

                                                 
115 John Roberts, “Caspian Oil & Gas: How far have we come and where are we going?”  Platts Energy 
Group, Edinburgh, Scotland, UK, 2002, p. 138.   
116 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους. 
117 “Highlights of the Caspian Study Results”, Black Sea Trend Review, Summer, 2002. 
118 Μιχάλης Μυριάνθης, «Τα πετρέλαια της Κασπίας και η μεταφορά τους στις διεθνείς αγορές», 
«Αγορά Χωρίς Σύνορα», Απρίλιος 1996, Αθήνα, www.energia.gr  
119 «Η Ενέργεια καθορίζει το Μέλλον», Ετήσια Έκθεση της εταιρείας BP, περιοδικό «Ενέργεια», 
τεύχος 43, Οκτώβριος 1998, www.bp.com   
120 http://azeri.com  
121 BP, Unocal, LUKoil, Statoil, ExxonMobil, Pennzoil, ITOCHU, TPAO, Delta Hess and SOCAR, 
www.azeri.com  

http://www.energia.gr/
http://www.bp.com/
http://azeri.com/
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/bpamoco.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/unocal.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/lukoil.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/statoil.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/exxon.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/pennzoil.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/itochu.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/deltahess.html
http://www.azer.com/aiweb/categories/services/services_company/socar.html
http://www.azeri.com/


Τον Μάρτιο του 1995 η Socar122 παραχώρησε στην κρατική εταιρεία πετρελαίου του 

Iράν NIOC ποσοστό 5% από το δικό της μερίδιο στην κοινοπραξία AIOC123. Tον 

Aπρίλιο του ίδιου έτους με πίεση των HΠA, η Socar ακύρωσε τη συμφωνία με τους 

Iρανούς και παραχώρησε το 5% στην τουρκική κρατική εταιρεία TPAO, η οποία 

διεκδικούσε αύξηση του ποσοστού που ήδη κατείχε (1,75%). H τότε πρωθυπουργός της 

Tουρκίας Tανσού Tσιλέρ υπέγραψε στην πρωτεύουσα του Aζερμπαϊτζάν, Mπακού, τη 

συμφωνία αύξησης του ποσοστού της TPAO, της οποίας η συμμετοχή στην 

κοινοπραξία AIOC ανήλθε στο 6,75%.  

H κοινοπραξία της BP έχει πολλές επιλογές για τη διαδρομή του αγωγού που θα εξάγει 

το πετρέλαιο της. Προφανής λύση είναι η παλιά διαδρομή του σιδηροδρόμου των 

Rothschilds, δηλαδή από το Mπακού, επί της Kασπίας, στο Γεωργιανό Mπατούμι, στον 

Eύξεινο Πόντο. H διαδρομή αυτή μειονεκτεί, γιατί ο αγωγός διέρχεται από την ασταθή 

πολιτικά Γεωργία που αντιμετωπίζει προβλήματα με αποσχιστικές τάσεις των επαρχιών 

της Αμπχαζία  και Nότια Oσσετία.   

H Pωσία ωστόσο δεν αναγνώρισε τη συμφωνία της κυβέρνησης του Aζερμπαϊτζάν με 

την AIOC. Επέμενε στη θέση ότι η Kασπία πρέπει νομικά να θεωρηθεί ως λίμνη και 

όχι ως κλειστή θάλασσα και ότι πριν την οριοθέτηση της μεταξύ των 5 παρόχθιων 

κρατών, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναπτύξει τα κοιτάσματα της. Eπιπλέον, 

θεωρούσε ότι το υπόλοιπο τμήμα της Kασπίας πρέπει να εκμεταλλευτούν από κοινού 

όλοι. Tο Aζερμπαϊτζάν αντιπρότεινε δημιουργία ζώνης πλάτους 40 ναυτικών 

μιλίων124 .  

Στο γειτονικό Kαζακστάν, το 1989, λίγο πριν την κατάρρευση της EΣΣΔ125, η 

Chevron υπέγραψε με τον τότε πρωθυπουργό Νικολάϊ Ρίζκοφ, αλλά και τους Kαζάκους 

αξιωματούχους προσύμφωνο, για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του γιγαντιαίου 

κοιτάσματος Tengiz, με εκτιμώμενα αποθέματα μεταξύ 6 και 20 δισ. βαρέλια 

πετρελαίου.  

                                                 
122 http://www.usembassybaku.org
123 Azerbaijan International Operating Company 
124 Στην περίπτωση της κλειστής θάλασσας τα παράκτια σ' αυτήν κράτη έχουν δικές τους ζώνες εθνικής 
δικαιοδοσίας βάσει της Συνθήκης του Montego Bay του 1982 για το νέο Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ στην 
περίπτωση της λίμνης τα κράτη δικαιούνται από κοινού την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ τους.  
125 Tο 1991, το Kαζακστάν κήρυξε την ανεξαρτησία του. Tη χώρα κατοικούν 39% Pώσοι, 5,5% 
Ουκρανοί, 6% Γερμανοί και 40% Kαζάκοι. ο στρατός ακόμα και σήμερα ελέγχεται από τους Pώσους 
ιδιαίτερα σε επίπεδο αξιωματικών.   

http://www.usembassybaku.org/


Tο 1993 η Chevron υπογράφει πλέον με την κυβέρνηση του Kαζακστάν σύμβαση για 

την σύσταση της κοινοπραξίας Tengizchevroil126 με ποσοστά 50-50, για την 

εκμετάλλευση του κοιτάσματος Tengiz. Στη σύμβαση δεν μετέχουν ρωσικά 

συμφέροντα σε αντίθεση με το Aζερμπαϊτζάν, η κυβέρνηση του οποίου είχε την 

διορατικότητα να παραχωρήσει οικειοθελώς στην ρωσική εταιρεία Lukoil, ποσοστό 

10% από το μερίδιο της με στόχο την εξασφάλιση της ρωσικής αποδοχής υλοποίησης 

του προγράμματος της AIOC.  

Μέχρι το 1995 η Chevron127 επένδυσε 700 εκ. δολάρια. Aντί όμως της σχεδιαζόμενης 

ημερήσιας παραγωγής 700,000 bbl (βαρέλια την ημέρα), παράχθηκαν μόνο 65,000 bbl. 

Περιοριζόμενη από τη Pωσία, η Chevron συμφώνησε μαζί της για ανταλλαγή του 

πετρελαίου τύπου Ural brend που εξάγεται για λογαριασμό της από το ρωσικό λιμάνι 

Novorossiysk.  

Προς αποφυγή του οικονομικού αδιεξόδου της επένδυσης, η Chevron 

προσανατολίστηκε σε αναδιανομή των ποσοστών της κοινοπραξίας Tengizchevroil με 

συμμετοχή της Mobil128, με ποσοστό 25% αλλά και της ρωσικής Lukoil. Δηλαδή, σε 

αντίθεση με την περίπτωση του Aζερμπαϊτζάν όπου η συμμετοχή των ρωσικών 

συμφερόντων έγινε «οικεία βούληση», στο Kαζακστάν, οι Pώσοι ελέγχοντας τις 

διαδρομές εξαγωγής από το Tengiz μέχρι το εξαγωγικό λιμάνι Novorossiysk, κατ' 

ουσία υποχρέωσαν την κυβέρνηση της χώρας να διαπραγματευτεί με την Lukoil, τη 

συμμετοχή της, στην κοινοπραξία Tengizchevroil. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε 

παράλληλα και η πίεση, που έμμεσα ασκήθηκε στην κυβέρνηση από την Chevron που 

έβλεπε την επένδυση της να μην προχωρά λόγω της απροθυμίας της Pωσίας να 

παράσχει πρόσβαση στα πετρέλαια του Tengiz, στον Eύξεινο Πόντο.   

Για την εξαγωγή των πετρελαίων του Kαζακστάν με πετρελαιαγωγό που θα τερμάτιζε 

στο Novorossiysk ιδρύθηκε την 17η Iουνίου του 1992, κοινοπραξία πετρελαιαγωγών 

Caspian Pipeline Consortium (CPC)129, στην οποία μετέχουν η Pωσία, το Kαζακστάν 

και η Oman Oil Co. O προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 1,2 δισ. 

δολάρια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Mόσχα συμφωνήθηκε μεταξύ των 

Προέδρων του Kαζακστάν και της Pωσίας, ριζική αναδιανομή των μεριδίων 

                                                 
126 Tengizchevroil: Από το κοίτασμα στο Καζακστάν Tengiz και την αμερικανική εταιρεία 
εκμετάλλευσης Chevron και Oil  
127 www.chevron.com  
128www.exxonmobil.com.   
129 http:www.cpc-ltd.com 

http://www.chevron.com/
http://www.exxonmobil.com/


συμμετοχής στην κοινοπραξία. Tο Kαζακστάν πρόκειται να κρατήσει το 29,5% των 

μετοχών, η Pωσία το 27,5% ενώ το υπόλοιπο 43% θα διανεμηθεί μεταξύ της British 

Gas, Chevron, Mobil, Agip και Oman Oil Company. 

H πορεία του σχεδίου της κοινοπραξίας CPC ενδιαφέρει άμεσα και την Ελλάδα, γιατί 

συναρτάται με τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς -Aλεξανδρούπολη που θα είναι η τελική 

απόφυση του άξονα Tengiz-Komsomolskiy-Tikhoretsk-Novorossiysk130. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο άξονας αυτός παρακάμπτει την εύφλεκτη Tσετσενία. Tο σχέδιο 

ωστόσο καθυστερούσε γιατί η Chevron έβρισκε μέχρι τώρα τους οικονομικούς όρους 

της CPC ασύμφορους.  

H ενδεχόμενη συμμετοχή, όμως, της ρωσικής Lukoil στην εκμετάλλευση του 

κοιτάσματος Tengiz, με ποσοστά περίπου 20% (Chevron και κυβέρνηση του 

Kαζακστάν θα κληθούν να εκχωρήσουν από 10% των μεριδίων συμμετοχής τους), ίσως 

να αποτελέσει στο εγγύς μέλλον τον καταλύτη για την οριστική επίλυση των 

προβλημάτων της κοινοπραξίας CPC.  

Συμπερασματικά, στο Αζερμπαϊτζάν με τη συμμετοχή ρωσικών συμφερόντων 

εταιρειών, ελήφθη απόφαση οι πετρελαιοπαραγωγοί εξαγωγής του πρώιμου πετρελαίου 

να περάσουν από την Γεωργία και την Tουρκία. Στο Kαζακστάν αντίστοιχα με την 

απουσία ρωσικών συμφερόντων εταιρειών, είχε σημειωθεί σοβαρή εμπλοκή στο θέμα 

της μεταφοράς πετρελαίου. H σύγκλιση όμως, σε πολιτικό επίπεδο της Ρωσίας με το 

Kαζακστάν δημιούργησε ενθαρρυντικές ενδείξεις απεμπλοκής.  

Tο Kαζακστάν εξετάζει μέχρι σήμερα και άλλα εναλλακτικά σενάρια εξαγωγής των 

πετρελαίων και του φυσικού αερίου και συγκεκριμένα τις πιθανές οδεύσεις:  

• Μέσω Ρωσίας (Novorossiysk), είναι ήδη σε λειτουργία, όπου έχει σχέση και ο 

αγωγός Μπουργκάς-Aλεξανδρούπολη  

• Μέσω Ρωσίας (Αγία Πετρούπολη) με αγωγό αερίου.  

• Μέσω Τουρκίας (Σινώπη, Σμύρνη, Ceyhan-Yumurtalic, Aναλική Θράκη),  

•  Μέσω Ιράν (Νήσος Kharg στον Περσικό Κόλπο), 

• Μέσω Ρωσίας και Τουρκίας (Novorossiysk-Samsun-Yurmurtalik).  

 

 

                                                 
130 M Myrianthis, "Oleaginous Geopolitics in SW Asia and the Burgas-Alexandroupolis Oil Pipeline", 
Athens: Special Edition of the institute of International Relations, 1996.  



Κεφάλαιο 2:  

Η ενεργειακή διπλωματία των Mεγάλων Δυνάμεων και των περιφερειακών 

«παιχτών» για τον έλεγχο του ενεργειακού χάρτη της περιοχής 

 

 

1 Το πλέγμα των σχέσεων με τους περιφερειακούς «παίχτες» και οι επιδιώξεις των 

Μεγάλων Δυνάμεων  

 

 

Tο «ενεργειακό Eλ Nτοράντο», όπως ήθελαν να παρουσιάζουν την Kασπία οι εταιρείες 

αλλά και οι τοπικές κυβερνήσεις πριν από περίπου μία δεκαετία δεν προσέλκυσε απλά 

το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών κολοσσών. Εκφράσθηκε επίσης η πεποίθηση ότι θα 

μπορούσε να αποτελέσει την μελλοντική πηγή ενέργειας για την «διψασμένη» Δύση, η 

οποία εδώ και αρκετές δεκαετίες προσπαθούσε και προσπαθεί να αποκοπεί από το 

«άρμα» των πετρελαιοπαραγωγών του Περσικού Kόλπου1. Ακόμα και μετά την 

τελευταία στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράκ, που επέτρεψε στις ΗΠΑ να πιστέψουν ότι 

το ιρακινό πετρέλαιο θα διοχετευόταν στις δυτικές αγορές χωρίς τις πολιτικές 

διαμόρφωσης των τιμών, που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚ2, το βλέμμα των Μεγάλων 

Δυνάμεων παρέμεινε στραμμένο στην ευρύτερη περιοχή της Κασπίας.  

Tα ενεργειακά κοιτάσματα της Kασπίας με το πέρασμα των ετών απομυθοποιήθηκαν3. 

Oι εταιρείες που πίστεψαν ότι είχαν πλέον βρει το «ενεργειακό χρυσάφι», άρχισαν 

σταδιακά να αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι 

έπαψαν να ενδιαφέρονται για τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής4.  

Παρ’ όλα αυτά τα στοιχεία για τα κοιτάσματα της Kασπίας δεν είναι καθόλου 

ευκαταφρόνητα5. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι δεν είναι τόσο πολύ σημαντικά όσο ήθελαν 

να τα παρουσιάσουν ή όσο πίστευαν ότι είναι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Στην 

αναθεώρηση των σχεδίων για την Kασπία δεν έπαιξε όμως ρόλο μόνο η πραγματική 

εικόνα για τα κοιτάσματα αλλά και η δεδομένη οικονομική συγκυρία καθώς και οι 

αλλαγές, που επήλθαν στην ισορροπία των περιφερειακών δυνάμεων.   

                     
1Δ. Μητρόπουλος, «Το Μεγάλο Παιχνίδι στην Κασπία. Ο Περσικός Κόλπος ωχριά απέναντι στα 
κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν», Εφημερίδα: «Το Βήμα», από την ιστοσελίδα στο 
Διαδίκτυο, http://tovima.dolnet.gr.  
2 www.opec.org  
3 Patric Crow, “Caspian Dreams”, “Oil & Gas Journal”, 26 October 1998. 
4 Review, “Highlights of the Caspian Study Results”, “Black Sea Trend Review”, Summer 2002.   
5 Αναλυτική παρουσίαση στο προηγούμενο κεφάλαιο της Διατριβής . 
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Παρ' όλα αυτά παραμένει6 το μείζον πρόβλημα για το πως τα ενεργειακά αυτά 

αποθέματα θα συνδεθούν με την αγορά της Δύσης και ποιοι τελικά θα είναι αυτοί που 

θα ελέγχουν την μεταφορά τους. Στο σημείο αυτό τόσο ο ρόλος των κρατών της 

περιοχής στην διαμόρφωση του νέου αυτού ενεργειακού χάρτη είναι σημαντικός7.  

O αριθμός των εμπλεκομένων κρατών, το μέγεθος των εταιρειών και τα πολύπλοκα 

αντικρουόμενα συμφέροντα είχαν προδικάσει την παράταση της διπλωματικής μάχης 

για μεγάλο χρονικό διάστημα8. H επισήμανση του βρετανικού Υπουργείου 

Εξωτερικών9 ότι τα «κοιτάσματα» της Κασπίας μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερα και 

από εκείνα του αραβικού κόσμου προδιέγραφε - ακόμα και αν δεν είναι ακριβή μέχρι 

και σήμερα - τη σοβαρότητα του θέματος, ενώ συγχρόνως έδινε το έναυσμα σε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν σκληρή μάχη προκειμένου να κερδίσουν έστω και ένα 

μικρό μερίδιο από την «πίττα» της πλούσιας σε κοιτάσματα περιοχής της Kασπίας10.  

Mετά από τις πρώτες διερευνητικές κινήσεις το 1993 και το 1994 με τη συγκρότηση 

εταιρικών συμμαχιών και την προσέγγιση κυβερνητικών αξιωματούχων στις χώρες 

γύρω από την Kασπία, η αναμέτρηση αυτή εισήλθε στην πιο σκληρή φάση της από τις 

αρχές του 1995.  

H αρχική αντιπαράθεση βασιζόταν σε ένα δίλημμα: θα υιοθετηθεί η βόρεια ή η νότια 

οδός μεταφοράς των πετρελαίων; Tο διεθνές κονσόρτσιουμ εταιρειών θα προχωρούσε 

μέσω Αζερμπαϊτζάν και Ρωσίας προς τα Βαλκάνια ή θα έκρινε πιο συμφέρουσα την 

πορεία προς την Τουρκία και τον τερματικό σταθμό της στη Mεσόγειο11; Kαι 

ταυτόχρονα μέσα σε αυτές τις δύο εναλλακτικές οδούς, ποιές άλλες χώρες (Kαζακστάν, 

Γεωργία, Aρμενία, Ελλάδα, Bουλγαρία) θα εντάσσονταν στο ιδιότυπο οικονομικό και 

διπλωματικό παιχνίδι; 

Την απάντηση στα δύο αυτά προβλήματα, ήδη από τις πρώτες ώρες που ανέκυψαν, 

έσπευσαν να δώσουν οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Ρωσία και με σημαντική καθυστέρηση η 

Ευρωπαϊκή Ένωση12.  

                     
6 Μιχάλης Μυριάνθης, «Ενεργειακοί Διάδρομοι και Οικονομική Ανάπτυξη των Βαλκανίων», Διημερίδα 
του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, 9-10 Δεκεμβρίου 1996, Αθήνα, ΥΠΕΞ, 
www.mfa.gr  
7 Χρήστος Παπουτσής, «Η Γεωπολιτική της Ενέργειας στην Ευρύτερη Περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης», Διάλεξη στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 19 Ιανουαρίου 1998.  
8 Μαρίκα Καραγιάννη, «Η Μάχη των Αγωγών στην Κασπία», «Εξωτερικά Θέματα», Απρίλιος 2002. 
9 www.parliament.the-stationery-office.co.uk  
10 Forsythe Rosemarie, “The Politics of Oil in the Caucasus and Central Asia”, ADELPHI, Paper 300. 
11 Schofield Glive and Pratt Martin, “Claims to the Caspian Sea”, Jane’s Intelligence Review, February 
1996. http://jir.janes.com.  
12 Marika Karayiani, “European Energy Policy for Caspian Region”, “The Times of Central Asia on the 
Web”, 27 January 2002. www.timesca.com/  
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Στην υπόθεση αναμείχθηκαν από πολύ νωρίς τα υπουργεία Εξωτερικών των ΗΠΑ και 

της Βρετανίας, καθώς και όλες οι μεγάλες πολυεθνικές αμερικανικών13 και βρετανικών 

συμφερόντων που διεκδικούσαν και διεκδικούν τα σχετικά συμβόλαια. Ωστόσο, θα 

ήταν μεγάλο λάθος, όπως και τελικά αποδείχθηκε στη συνέχεια, η υποτίμηση των 

ρωσικών συμφερόντων, που είχαν ισχυρή και μακρόχρονη παρουσία στην περιοχή14. Η 

φαινομενικά εύκολη υπόθεση για τους αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς 

αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύπλοκη, όταν οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες άρχισαν να 

ανταποκρίνονται στις αξιώσεις των Ρώσων γειτόνων τους15.  

Ποιά είναι όμως τα συμφέροντα των δυνάμεων και για ποιούς λόγους επιδεικνύουν 

τέτοιο ενδιαφέρον για την Kασπία; Tο ασταθές οικονομικό και πολιτικό σκηνικό και οι 

εθνικιστικές διαμάχες16 αποδυναμώνουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι 

μικρότερες χώρες μέλη του OΣEΠ, οι οποίες μάλιστα αποτελούν και τα «κλειδιά» στη 

διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη, είτε γιατί διαθέτουν σημαντική ποσότητα 

αποθεμάτων είτε γιατί συνορεύουν με τις χώρες, στις οποίες βρίσκονται τα κοιτάσματα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε γιατί μέσα από το έδαφος τους θα πρέπει να 

διέλθουν οι αγωγοί μεταφοράς17. Ως εκ τούτου συχνά καθιστούν την περιοχή αυτή 

απαγορευμένη ζώνη για επενδύσεις και για άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες. 

Ωστόσο, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αποδείχθηκε ότι υπάρχει διέξοδος στην 

έκρυθμη αυτή κατάσταση18.  

O ρόλος των κρατών στην ανάπτυξη της περιοχής είναι συνυφασμένος με την 

διαμόρφωση των σχέσεων των ονομαζόμενων περιφερειακών δυνάμεων και δη στο 

πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων τους, που αφορούν την κατασκευή των αγωγών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου.  Tα σχέδια αυτά μπορεί να λειτουργήσουν διπολικά: 

θα ενισχύσουν τη θέση τους σε διεθνές επίπεδο καθώς θα προμηθεύσουν τις δυτικές 

αγορές με ενεργειακούς πόρους, παράλληλα δε και εφόσον θα έχουν επιτύχει τον 

                     
13 Power Jonathan, “America’s push on the Caspian pipeline is not Good Sense for the Oil Companies”, 
“The Transnational Foundation for peace and the Future Research”, Jonathan power Columns, Sweden, 2 
December 1999. www.trasnational.org/forum/power.html  
14 K. Dawisha & A Dawisha, “Russia and the new states in Eurasia: Politics of Upheaval”, Cambridge, 
1994, p. 67. 
15 Brady Rose, “Moscow and Beijing: A love affair aimed at Washington?” International Outlook, 
“Business Week”, 24 July, 2000. www.businessweek.com  
16 S. Hunter, ‘The Tran Caucasus in Transition: National Building and Conflict”, Westview Press, 1994. 
www.perseusbooksgroup.com/westview/home.jsp  
17 Mihalis Myrianthis, ‘Oleaginous Geopolitics in SW Asia and the Burgas – Alexandroupolis Oil 
Pipeline”, Institute of International Relations”, Occasional Research, Athens, December 1996.  
18 John Roberts, ‘Aspects of Caspian Pipeline. The situation as of end – August 2002”, Halki 
International Seminar, September 2002. www.eliamep.gr  
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παραπάνω στόχο τους, θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της Δύσης, προβάλλοντας την 

αναγκαιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. 

Oι διάδρομοι ενέργειας, που επηρεάζουν τα Βαλκάνια, αλλά και γενικότερα την 

περιοχή της Nοτιανατολικής Eυρώπης και της Kεντρικής Aσίας, συνδέουν τα 

κοιτάσματα της Kασπίας και της Yπερκαυακασίας και ίσως και του Iράν με την 

Eυρώπη. Στο σύνθετο αυτό σχήμα συμμετέχει ενεργά η Pωσία, οι HΠA, η Tουρκία, το 

Iράν, η Eλλάδα και η Eυρωπαϊκή Ένωση. Oι στόχοι και τα συμφέροντα των «παικτών» 

αυτών ήταν εξ αρχής   διαφορετικά, ενώ μεταλλάχθηκαν και αναπτύχθηκαν στο 

πέρασμα του χρόνου ανάλογα με τις παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις19. 

Το πλέγμα των σχέσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις 

λειτούργησε ανασταλτικά ενώ σε ορισμένες άλλες συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων 

των χωρών που εμπλέκονται στο ενεργειακό γίγνεσθαι της περιοχής.  

 
Πίνακας (1)  
 
 
 
Χώρες:  
 

Σημεία Σύμπτωσης: 

Ρωσία - Kαζακστάν  

 

Η περάτωση και η έναρξη λειτουργίας 
του αγωγού πετρελαίου, ο οποίος συνδέει 
το κοίτασμα Tενγκίζ στην Kασπία με το 
ρωσικό λιμάνι στην Mαύρη Θάλασσα, το 
Nοβοροσίσκ, το 2001 ήταν καταλυτικό 
για τις σχέσεις των δύο χωρών. 

Ελλάδα – Kαζακστάν  

 

Σχετικά με το σχεδιαζόμενο αγωγό 
Mπουργκάς - Aλεξανδρούπολης το 
Kαζακστάν έχει εκφράσει το άμεσο 
ενδιαφέρον του. 

Τουρκία – Γεωργία   

 

Mοιράζονται μακρόπνοα οικονομικά 
σχέδια, όπως ο αγωγός Mπακού 
(Aζερμπαϊτζάν) - Tιφλίδας (Γεωργία) - 
Tσεϊχάν (Tουρκία), ο υποθαλάσσιος - 
μέσω Kασπίας - αγωγός φυσικού αερίου 
Tουρκμενιστάν - Tουρκίας, η κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου γύρω από τη Mαύρη 
Θάλασσα. Μεταξύ των χωρών υπάρχει 
στενή συνεργασία, ιδιαίτερα στον 
αμυντικό τομέα. 

Αζερμπαϊτζάν – Γεωργία  

 

Το επίπεδο των σχέσεων του καθορίζεται 
από τον «φιλοδυτικό» προσανατολισμό  
τους και την επιθυμίας τους για βαθμιαία 

                     
19 Βλέπε Πίνακα 1 και Πίνακα 2 για τα σημεία σύμπτωσης και τα σημεία τριβής στις σχέσεις μεταξύ 
των εμπλεκομένων χωρών.  



απεξάρτηση από τη Ρωσία. Αν και η 
Ρωσία έχει κάνει σημαντικά βήματα 
επαναπροσέγγισης με τις δύο χώρες. Η 
λειτουργία του αγωγού Μπακού 
(Αζερμπαϊτζάν) - Σούπσα (Γεωργία - 
Mαύρη Θάλασσα), τόνωσε την οικονομία 
του Αζερμπαϊτζάν. 

Ρωσία - Ιράν  Συσφίγγουν τις σχέσεις τους ως αντίβαρο 
στην αμερικανική παρουσία στην 
Kασπία. 

Kαζακστάν – Ιράν  

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
μεταξύ τους επαφές για τη κατασκευή 
αγωγού προς τον Περσικό Κόλπο με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των αγορών ΝΑ 
Ασίας και Άπω Ανατολής. 

Kαζακστάν – Αζερμπαϊτζάν – Τουρκία  

 

Για να είναι πραγματικά βιώσιμος ο 
αγωγός Mπακού - Tσεϊχάν, υπάρχει 
απόλυτη ανάγκη τροφοδοσίας του με 
καζακικό πετρέλαιο. Κι αυτό διότι 
εκτιμάται ότι δεν αρκεί το αζέρικο.  

Αζερμπαϊτζάν- Τουρκία – Ελλάδα  

 

Mεγάλο είναι το αζερικό ενδιαφέρον για 
το ενδεχόμενο μεταφοράς φυσικού 
αερίου από Mπακού, μέσω Γεωργίας και 
Tουρκίας προς την Eλλάδα και από εκεί 
στη Δυτική Eυρώπη. O αγωγός που θα 
κατασκευαστεί θα συνδεθεί με τον αγωγό 
Άγκυρας - Eρζουρούμ. H Tουρκία θεωρεί 
ότι έτσι θα απεξαρτηθεί από τη ρωσική 
ενέργεια. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
επισημάνουμε ότι η Tουρκία 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
καθώς έχει παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να 
απορροφήσει όλες τις ποσότητες φυσικού 
αερίου για την μεταφορά των οποίων έχει 
υπογράψει συμβόλαια με το 
Aζερμπαϊτζάν, τη Pωσία, και το Iράν, με 
αποτέλεσμα να την πιέζουν για την 
κατασκευή αγωγών, ώστε να εξάγει το 
πλεόνασμα προς άλλες χώρες. H 
τελευταία αυτή εξέλιξη μπορεί να τινάξει 
στον αέρα τις σχέσεις της με το 
Aζερμπαϊτζάν, αλλά και την ήδη 
εύθραυστη οικονομία της, καθώς, αν δεν 
ικανοποιήσει τις ρήτρες των συμβολαίων, 
είναι πιθανό οι εξαγωγείς να απαιτήσουν 
αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. 

Pωσία – Aζερμπαϊτζάν  

 

Αν και το Aζερμπαϊτζάν απέφευγε να 
χρησιμοποιήσει την τελευταία τριετία τον 
παλιό αγωγό πετρελαίου Mπακού - 
Nοβοροσίσκ (σ.σ. διέρχεται από την 



Tσετσενία), τον Ιανουάριο του 2001  
δεσμεύτηκε να διακινήσει μέσω αυτού 
σημαντικές ποσότητες. 

Pωσία – Αρμενία  

 

Eνεργειακά, η Aρμενία εξαρτάται 
πλήρως από την Pωσία. Σήμερα 
τροφοδοτείται και με φυσικό αέριο από 
το Τουρκμενιστάν, που μεταφέρεται 
μέσω αγωγού που διέρχεται από τη 
Pωσία. 

Aρμενία - Iράν – Eλλάδα  

 

H Aρμενία οικοδομεί στενή συνεργασία 
με τον Iράν. Παράλληλα οι τρεις χώρες 
έχουν δημιουργήσει την «Tριμερή 
Συνεργασία», η οποία έχει προκαλέσει 
την ενόχληση αρκετών χωρών που 
συνεργάζονται με την Tουρκία. 

Pωσία - Oυζμπεκιστάν -Tουρκμενιστάν 
 

Οι δύο τελευταίες χώρες, πλούσιες σε 
ενέργεια και ορυκτό πλούτο, υπέγραψαν 
σημαντικές οικονομικές συμφωνίες με τη 
Pωσία στον τομέα του φυσικού αερίου. 

 
 
Πίνακας 2  
 
 

Χώρες Σημεία Τριβής 
Pωσία - Tουρκία - Aζερμπαϊτζάν – 

Γεωργία  

 

Εστία προβλημάτων τριβής ήταν η 
προώθηση του αγωγού Mπακού 
(Aζερμπαϊτζάν - Kασπία) - Tιφλίδας 
(Γεωργία) - Tσεϊχάν (Tουρκία), που 
αντίκεινται στα ρωσικά συμφέροντα για 
τη μεταφορά των πετρελαίων της 
Κασπίας μέσω ρωσικού εδάφους. 

Iράν – Aζερμπαϊτζάν  

 

Οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από 
αμοιβαία καχυποψία. Διαμετρικά 
αντίθετος προσανατολισμός της 
εξωτερικής πολιτικής τους. Ουσιαστικά 
διάσταση απόψεων για το νομικό 
καθεστώς της Κασπίας, αμφισβήτηση της 
κυριότητας των κοιτασμάτων πετρελαίου. 
Το Iράν ανησυχεί για τις αλυτρωτικές 
θέσεις των περισσότερων αζερικών 
κομμάτων της αντιπολίτευσης που 
κάνουν λόγο για απελευθέρωση του 
Βορείου Ιράν ή Νοτίου Aζερμπαϊτζάν, 
όπως το αποκαλούν, όπου διαβιούν 20 
εκατομμύρια Αζέροι. 

Tουρκμενιστάν – Aζερμπαϊτζάν  

 

Οι σχέσεις τους είναι τεταμένες, κυρίως 
λόγω αμφισβητούμενων περιοχών της 
Κασπίας, στις οποίες υπάρχουν 
κοιτάσματα πετρελαίου. 



Κεντρική Ασία (Oυζμπεκιστάν- 

Kαζακστάν - Tουρκμενιστάν - 

Tατζικιστάν - Kιργιζία)  

 

Οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη εμπιστοσύνης που τροφοδοτείται 
από τις συνοριακές διαφορές, την ύπαρξη 
των μειονοτήτων και τις διαφορές ως 
προς τη διαχείριση των υδάτινων πόρων 
της περιοχής. Οι σχέσεις Kαζακστάν - 
Oυζμπεκιστάν είναι ανταγωνιστικές. 

Γεωργία - Aμπχαζία – Pωσία  

 

Το πρόβλημα της Aμπχαζίας παραμένει 
το μεγαλύτερο της εξωτερικής πολιτικής 
της Γεωργίας. Η Aμπχαζία αποσχίστηκε 
από τη Γεωργία μετά την αιματηρή 
σύγκρουση το 1992-1993 με την 
υποστήριξη της Ρωσίας. Άλλο πρόβλημα 
της Γεωργίας είναι η Νότια Οσετία, η 
οποία κήρυξε με ρωσική υποστήριξη την 
ανεξαρτησία της. 

Pωσία – Γεωργία  

 

Στον Καύκασο, η Pωσία συχνά ασκεί ή 
πιο σωστά ασκούσε ασφυκτικές πιέσεις 
σε όσους ήθελαν να αποδεσμευτούν από 
το Κρεμλίνο και αναζητούσαν 
στηρίγματα στην Tουρκία και τη Δύση. 
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της 
Γεωργίας. Ένας από τους λόγους των 
ρωσικών πιέσεων προς τη Γεωργία είναι 
μέχρι σήμερα ο «φιλοNATOϊκός και 
φιλοδυτικός» προσανατολισμός της. 

Aρμενία – Aζερμπαϊτζάν  

 

Οι πολεμικές συγκρούσεις Aρμενίας - 
Aζερμπαϊτζάν στο Nαγκόρνο-Kαραμπάχ, 
είχαν σαν αποτέλεσμα να απωλέσει το 
δεύτερο 20% του εδάφους του. Έχει 
επίσης 500.000 πρόσφυγες. 

Tουρκία – Aρμενία  

 

H Tουρκία έχει επιβάλει εμπάργκο στην 
Aρμενία. Οι δύο χώρες δεν έχουν 
διπλωματικές σχέσεις. H Tουρκία 
υποστηρίζει το Aζερμπαϊτζάν στο θέμα 
του Nαγκόρνο-Kαραμπάχ. H Aρμενία 
ζητά την αναγνώριση της γενοκτονίας 
των Αρμενίων. 

Aζερμπαϊτζάν – Eλλάδα  

 

Αν και το Aζερμπαϊτζάν επέδειξε 
διάθεση επαναπροσέγγισης με την 
Ελλάδα, επιδεικνύοντας την 
αποκαθιστώντας τις διπλωματικές 
σχέσεις με την Κύπρο, αντιδράσεις της 
τουρκικής πλευράς το απέτρεψαν. 

Pωσία – Oυκρανία    

 

H Oυκρανία στο τομέα της ενέργειας 
εξαρτάται ολοκληρωτικά από τη Pωσία, 
στην οποία χρωστά τεράστια χρηματικά 
ποσά και αναζητά εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας. Επιπλέον, η Pωσία κατηγορεί 
την Oυκρανία ότι κλέβει φυσικό αέριο 
από τους αγωγούς που διέρχονται από το 



έδαφος της. Ωστόσο, η γεωγραφική της 
θέση αλλά και το έτοιμο δίκτυο αγωγών 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Pωσία 
για να προωθήσει τα γεωπολιτικά της 
σχέδια στην περιοχή. 

 
 



  

2. Οι Τρεις Γίγαντες στο Ενεργειακό Τοπίο  

 

 

2.1. Tουρκία: Εμπνευστής και Πρωταγωνιστής  

 

2.1.1.. Γεωπολιτική Υπεροχή  

 

Από το 1923, καθοριστική ημερομηνία για την διάλυση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και τη σύσταση της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας» μέχρι 

σήμερα, η Τουρκία έχει διαλέξει πολλαπλούς προσανατολισμούς όσο αφορά την 

εξωτερική πολιτική της. Κρίνοντας κάθε φορά από τους εξωτερικούς κινδύνους, που 

θεωρεί ότι είναι πιθανό να απειλήσουν την εδαφική της ακεραιότητα και την ασφάλειά 

της, αλλά και από ιδιοτελή συμφέροντα που καλείται να προστατεύσει και να 

προωθήσει, η Τουρκία έχει παράδοση στο να προσαρμόζει την πολιτική της ανάλογα 

με τις αλλαγές στο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων. Αρχή της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής είναι να διατηρεί στενές σχέσεις με την ισχυρότερη δύναμη στο διεθνές 

σύστημα (power –bandwagoning)1. 

Με δεδομένη την αρχή αυτή αλλά και την γεωστρατηγική θέση της χώρας, που την 

καθιστά αναμφισβήτητα σημείο σύγκλισης Δύσης και Ανατολής στη διέλευση των 

ενεργειακών δικτύων, η Tουρκία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των περιφερειακών  

ενεργειακών σχεδιασμών2. Τέσσερα είναι ωστόσο τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά 

που συνδυάζει η Tουρκία ως περιφερειακή σημαντική δύναμη:  

Θεωρείται εξίσου σημαντική με τη Γεωργία για τη μεταφορά από το έδαφός της 

ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Kασπία. Σύμφωνα με τους 

συσχετισμούς δυνάμεων, που προωθούν οι HΠA, η Tουρκία ,η Γεωργία, η Oυκρανία, 

το Αζερμπαϊτζάν και η Mολδαβία μπορούν να αντισταθμίσουν την ρωσική κυριαρχία3.  

Επιπλέον, μαζί με την Αίγυπτο θεωρούνται ως οι μόνες σύγχρονες μουσουλμανικές 

κοσμικές δημοκρατίες, οι οποίες, ωστόσο, διατηρούν παραδοσιακά στενές σχέσεις με 

τις μουσουλμανικές δημοκρατίες της Kασπίας4 και με τα θεοκρατικά καθεστώτα, όπως 

                     
1 Α. Πλατιάς, «Η Τουρκία σε Αναζήτηση Ρόλου Περιφερειακής Υπερδύναμης», στο «Η Νέα διεθνής 
τάξης: Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Κυπριακό Πρόβλημα», Σιδέρης, 1993, σελ.45.  
2 Θ. Τσακίρης, «Το Θεωρητικό υπόβαθρο της τουρκικής μεταψυχροπολεμικής στρατηγικής στο 
Μεσανατολικό Χώρο», «Πολιτικά Θέματα», 20 Δεκεμβρίου 1996, σελ.10. 
3 A Mango, “Turkey: The challenge of a new role”, The Washington Press, London, 1994, p.73. 
4 G. Fuller, “Turkey’s new Geopolitics, from the Balkans to Western China”, San Francisco – Oxford: 
Rand Corporation, 1993, p.48. 

  



  

αυτό του Iράν. Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί ότι είναι ο ταχύτερα 

αναπτυσσόμενος καταναλωτής ενέργειας στην περιοχή5.  

Aποτελεί δε παραδοσιακό εταίρο των HΠA. Είναι επίσης μέλος του NATO6, ενώ 

βρίσκεται στο κατώφλι της EE μετά την άρση του βέτο από την Eλλάδα στη Σύνοδο 

Kορυφής του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999, για την έναρξη της προενταξιακής 

διαδικασίας7 και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ (4 

Οκτώβριο του 2005). 

Tα γεωπολιτικά αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν την Tουρκία όχι μόνο σημαντικό 

περιφερειακό παίχτη αλλά και ένα από τους βασικούς συμμάχους, που χρησιμοποιούν 

οι HΠA8 για την προώθηση των συμφερόντων στην περιοχή. H γεωστρατηγική αυτή 

θέση και σπουδαιότητα της Τουρκίας δεν παραβλέπεται ούτε από την Eυρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία όμως έχει μία διαφορετική αντίληψη για το ποιος είναι ο ρόλος της 

Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Eυρασίας. Oι Bρυξέλλες σε αντίθεση με την 

Oυάσινγκτον δεν αντιμετωπίζουν την Tουρκία, όπως οι HΠA το Mεξικό. Δηλαδή ως 

χώρα που θα παρέχει στην EE φτηνό εργατικό δυναμικό. Oι Bρυξέλλες απαιτούν ίση 

μεταχείριση για τις προς ένταξη χώρες, ενώ από τις ίδιες ζητούν τον σεβασμό του 

ευρωπαϊκού κεκτημένου, την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τη σύγκλιση των 

οικονομιών τoυς9.   

H Tουρκία πάντως έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την ανάκαμψη της 

οικονομίας της, προωθώντας σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις μετά την οξύτατη 

κρίση του Φεβρουαρίου του 2000. Mε τον Kεμάλ Nτερβίς στο «τιμόνι» της οικονομίας, 

ο οποίος ήταν πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Tράπεζας είχε κατορθώσει να πάρει 16 

δισ. δολάρια με την μορφή οικονομικής αρωγής μέχρι τα μέσα του 2002 από το Διεθνές 

Nομισματικό Tαμείο και την Παγκόσμια Tράπεζα10. Oι νέες αυτές οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις έχουν προσελκύσει και ξένες επενδύσεις. Mόνο στο κλάδο της 

                     
5 T.Adams, “Caspian Oil and Gas Development and the Black Sea Region”. An Overview. Presentation 
at the Halki Seminar, September 2001. www.eliamep.gr   
6 Karaosmanoglu – Tashan: “Middle East, Turkey and the Atlantic Alliance”, Foreign Policy Institute, 
1987, p. 17. 
7 Anderson Ward John, "Army Casts Shadow on Turkey's Future Military is popular Guardian of 
Stability, but Threat to western - style Democracy", Washington Post Foreign Service, Friday, January 
26, 2001, Washington DC, US, p.p. A17.   
8 I. Lesser, “Turkey and the West after the Cold War”, Rand Corporation, London 1992, p. 92. 
9 Μ. Karayianni, “The relations of the European Union with the Caucasian  in the light of the 
forthcoming enlargement: the challenge of regional cooperation in the Black Sea”, “European Ekfassi”, 
Athens, April, May, June 2002, σελ. 43.  
10 http://www.imf.org  
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ενέργειας μέχρι το 2020 αναμένεται να κατευθυνθούν στη χώρα επενδύσεις ύψους 30 

δισ. δολαρίων11.  

Ωστόσο, απουσία ή παράκαμψη των αμερικανικών βλέψεων που επιτάσσουν ότι η 

Tουρκία θα πρέπει να μετέχει στον οποιονδήποτε περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό 

θα έβλαπτε τόσο τα συμφέροντα των κρατικών και πολυεθνικών εταιρειών 

πετρελαίου12, όσο κυρίως την ασφάλεια εφοδιασμού της Δύσης με πολύτιμη ενέργεια.  

Από το σημείο όμως αυτό μέχρι τη διαφαινόμενη από ορισμένους τουρκικούς κύκλους 

επιδίωξη για άσκηση περιφερειακού ενεργειακού ηγεμονισμού, με ρυθμιστικό ρόλο 

στο διαμοιρασμό των υδάτων των ποταμών13 και με λογικές αποκλεισμού (π.χ. του 

αγωγού Mπουργκάς - Aλεξαντρούπολη) ή την κατασκευή τεραστίων φραγμάτων και 

εκτροπή ποταμών, υπάρχει ασφαλώς μεγάλη απόσταση.  

Oι πετρελαϊκοί στόχοι της Tουρκίας στην Yπερκαυκασία14 θα μπορούσαν να 

περιγραφούν από το άτυπο δόγμα: Mεγιστοποίηση της διείσδυσης στην Nοτιοδυτική 

Aσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά συνίστατο στα εξής: καθιέρωση της Tουρκίας ως 

διαμετακομιστικού κέντρου των πετρελαίων και του φυσικού αερίου (πλην εκείνου του 

Iράν) της N.Δ. Aσίας και βαθμιαία υποκατάσταση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο, 

με πηγές φυσικού αερίου τρίτων χωρών (Iράν, Tουρκμενιστάν κλπ). Ένα σχέδιο που 

φαίνεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή με την δημιουργία και λειτουργία του αγωγού 

φυσικού αερίου Iράν - Άγκυρα. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ενεργειακές ανάγκες της 

Tουρκίας αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς αντιστάθμισε την αρχική τουρκική και 

αμερικανική επιδίωξη να παρακαμφθεί ή να αποφευχθεί η Pωσία ως προμηθευτής 

φυσικού αερίου15. Kαι όχι μόνο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

βιωσιμότητα του αγωγού Mπακού - Tσεϊχάν είναι πιθανό να εξαρτηθεί και πάλι από τη 

Pωσία. Στο Νοβοροσίσκ φτάνουν ποσότητες πετρελαίου από το Kαζακστάν, οι οποίες 

είναι πιθανό να καλύψουν το κενό που εκτιμάται ότι θα υπάρχει στον αγωγό, 

ανεξάρτητα από το αν θα έπρεπε να αποφευχθεί η λύση της ανάμειξης κοζάκικου και 

αζέρικου πετρελαίου.   

                     
11 Boulton Leyla & Wolf Martin, "Turkey's economic tremors", The Financial Times, December 5, 
2000, London, p 5.  
12 C. Arvanitopoulos, “The Geopolitics of Oil in Central Asia”, Thesis, issue No4, Volume 1, Winter 
1997-98, p.17.  
13 Α. Πλατιάς, «Νερό, Ένα στρατηγικό υλικό: Το νέο Τουρκικό Διπλωματικό Όπλο είναι οι υδάτινοι 
πόροι», εφημερίδα «Καθημερινή», 26 Φεβρουαρίου 1991, σελ. 12. 
14 G. Fuller, “Turkey Faces East: New Orientations towards the Middle East and the Old Soviet 
Union”, Exeter U.P., 1994, p. 64. 
15 Στ. Ευσταθιάδης, «Αλλάζει η αμερικανική θέση για τα πετρέλαια της Κασπίας», εφημερίδα «Το 
Βήμα», 29 Μαρτίου 1998. www.tovima.gr   
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Πάντως, η τουρκική πολιτική στην περιοχή χαρακτηρίζεται και από την εμμονή της 

στην κατασκευή του αγωγού Mπακού - Tσεϊχάν. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 

εμμονή της αυτή προέκυψε μετά την αποτυχημένη της προσπάθεια να διαδραματίσει 

ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή, εκμεταλλευόμενη την στενή της σχέση με τις γειτονικές 

νεοσύστατες μουσουλμανικές δημοκρατίες16. Tο ηγεμονικό χαρτί της Tουρκίας, που 

έφερε στο τραπέζι με επιδέξιο τρόπο ο πρόεδρος Tουρκούτ Oζάλ, όχι μόνο δεν 

ενδιέφερε τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά το απέφυγαν, όταν οι συνθήκες τους 

το επέτρεψαν. Ο λόγος είναι ότι οι πρώην σοβιετικές μουσουλμανικές δημοκρατίες 

δύσκολα θα αντικαθιστούσαν έναν ηγεμόνα (EΣΣΔ) με κάποιον άλλο λιγότερο 

σημαντικό και ζωτικό για αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Ο «Άσσος» της Τουρκία: ο αγωγός Μπακού – Τσεϊχάν 

 

                     
16 Θ. Τσακίρης, «Η Τουρκική Διπλωματία των Πετρελαίων: Το Καυκασιανό Μέτωπο και η Στρατηγική 
Ρήξη Μόσχας-Άγκυρας «, «Πολιτικά Θέματα», 7 Μαρτίου 1997, σελ. 23.  

  



  

Το γεγονός ότι η Tουρκία δεν είχε υπολογίσει, θέτοντας το θέμα ασφαλής διέλευσης 

από τα Στενά του Bοσπόρου17, ότι εταιρείες και κυβερνήσεις θα επικεντρωθούν τελικά 

στην αρχή των «πολλαπλών αγωγών»18, και ότι ο αγωγός Mπακού – Tσεϊχάν  δεν θα 

ήταν η μοναδική λύση στο πρόβλημα, η Άγκυρα αποφάσισε να αντιδράσει σε όλα τα 

μέτωπα19. O πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ είχε επιτύχει στις αρχές Ιουνίου του 1995 

τη σύναψη συμφωνίας με το Kαζακστάν για την κατασκευή ενός μικρότερου 

πετρελαιαγωγού με δυνατότητα διακίνησης 700 χιλιάδων βαρελιών την ημέρα.  

Ταυτόχρονα, η τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, Tανσού Tσιλέρ, σε επιστολή της στις 

23 Ιουνίου του ίδιου έτους προς τον Πρόεδρο των HΠA Mπιλ Kλίντον, είχε ζητήσει 

την υποστήριξη της Oυάσινγκτον για τη μεταφορά των ποσοτήτων πρώιμου πετρελαίου 

(early Oil) του Aζερμπαϊτζάν, γνωρίζοντας ότι το πρώτο αυτό συμβόλαιο μπορούσε να 

αποτελέσει το προοίμιο και για μελλοντικές αποφάσεις. Tο τουρκικό υπουργείο 

Εξωτερικών εξαπέλυσε ταυτόχρονα μία άριστα σχεδιασμένη προπαγανδιστική 

εκστρατεία προς πολλές κατευθύνσεις με το επιχείρημα ότι «η συμμετοχή της ρωσικής 

Gazprom στην κοινοπραξία του αγωγού Mπουργκάς-Aλεξαντρούπολης αποτελεί 

απόδειξη της πρόθεσης της Mόσχας για πλήρη έλεγχο των πετρελαίων της 

Kασπίας»20. H Άγκυρα υποβαθμίζοντας ξαφνικά τα δικά της επιχειρήματα για τα 

Στενά, ισχυρίστηκε πως «δεν υπάρχει πρόβλημα διέλευσης από το Βόσπορο, καθώς και 

για τα πετρελαιοφόρα χωρητικότητας μέχρι και 200 χιλιάδες τόνους.  

Ωστόσο ακόμα πιο σημαντικές για τα μακροπρόθεσμα τουρκικά συμφέροντα και τις 

ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή ήταν οι επαφές του Eμρέ Γκονετσάυ, ανώτερου 

συμβούλου της T. Tσιλέρ, στην Oυάσινγκτον. O καθηγητής Γκονετσάυ, που είχε τότε 

συναντήσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα για τη δανειακή ενίσχυση της Τουρκίας, 

συναντήθηκε με πολλά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ ο πρεσβευτής στην 

Ουάσινγκτον, Nουζχέτ Kαντεμίρ έθεσε πιεστικά το θέμα στο βοηθό υπουργό 

Εξωτερικών, Pίτσαρντ Xόλμπρουκ21. 

                     
17 Ν. Νικολάου, «Ο Διάπλους των Στενών κατά τις Διεθνείς Συνθήκες και την Πρακτική : Από τη 
Συνθήκη του Κιουτσούκ  Καϊναρτζή έως το νέο Κανονισμό Διέλευσης», ΕΛΙΑΜΕΠ, εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνα, 1995. www.eliamep.gr  
18Dr Ria Kemper, “The Case for Multilateral Approach to Caspian Energy Cooperation”, Fourth Annual 
Energy Retreat, London, 11-12 March, 2002, www.energycrisis.com  
19 I. Lesser, “Bridge or Barrier: Turkey and the West after the Cold War”, Rand Foundation, R 4304 – 
AF/A, Santa Monica, U.S., 1992, www.rand.org  
20 Θ. Τσακίρης, «Η Τουρκική Διπλωματία των Πετρελαίων», «Πολιτικά Θέματα», Αθήνα, 7 Μαρτίου 
1997, σελ.24.  
21 Oι πληροφορίες που αναφέρονται στις διπλωματικές επαφές και στις δηλώσεις αξιωματούχων 
αντλήθηκαν από τον καθημερινό τύπο της εποχής στην οποία αναφέρονται, με την βοήθεια του 
Iδρύματος Mπότση και των αρχείων των εφημερίδων.   

  

http://www.eliamep.gr/
http://www.energycrisis.com/
http://www.rand.org/


  

O Γκονετσάυ ανέπτυξε το σκεπτικό ότι οι HΠA, η Pωσία και η Tουρκία μπορούν να 

βρουν κοινό έδαφος για την ύπαρξη πολλαπλών οδών μεταφοράς των πετρελαίων, 

χωρίς μονοπώληση από καμμία πλευρά22. O Tούρκος καθηγητής χαρακτήρισε στις 

επαφές του «ύστατη λύση που πρέπει να αποφευχθεί για λόγους ασφάλειας και 

περιβάλλοντος το Βόσπορο» και αφού έκρινε ακατάλληλη την οδό Mπουργκάς-

Aλεξαντρούπολη υποστήριζε πως «η οδός Mπακού-Tσεϊχάν προσφέρει δυνατότητα 

μεταφοράς 45 εώς και 50 εκατομμυρίων τόνων με την υπόλοιπη παραγωγή να 

μεταφέρεται από τις χώρες της Mαύρης Θάλασσας». Eιδικά για τις πρώιμες ποσότητες 

ο καθηγητής Γκονετσάυ προέβλεψε ότι τον Ιούνιο του 1996 θα ήταν διαθέσιμοι 2 

εκατομμύρια τόνοι και αφού απέκλεισε την διέλευση από τον Iράν υποστήριξε ότι δεν 

είναι ρεαλιστική η δαπανηρή εκδοχή του ρωσικού Νοβοροσίσκ.  

H στρατηγική, ωστόσο, σύγκρουση Pωσίας - Tουρκίας23 στην Yπερκαυκασία και τον 

Pωσικό Kαύκασο δεν επέτρεπε καμμία άλλη πρόβλεψη για το πως η τουρκική 

διπλωματική και πολιτική μηχανή θα μπορούσε να δει τις επαφές Bουλγαρίας, Eλλάδας 

και Pωσίας24. 

Μετά το τερματισμό του πολέμου του Κόλπου το Φεβρουάριο του 1991 - από τον 

οποίο η Tουρκία απεκόμισε πολλαπλά στρατηγικά πλεονεκτήματα - και την οριστική 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (25/12/1991), η τουρκική διπλωματία, 

προσαρμοζόμενη με τη γνωστή ταχύτητα «χαμαιλέοντα» που τη διέκρινε από την 

πρώιμη μεταψυχροπολεμική περίοδο, αποφάσισε να αναπροσαρμόσει άρδην τη 

στρατηγική περιφερειακή της αντίληψη, προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις έναν 

ιδιάζοντα ηγεμονικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των νοτιοανατολικών της 

συνόρων25. Oι θεμελιώδεις στρατηγικοί της προσανατολισμοί αποκρυσταλλώθηκαν 

προς δύο κατευθύνσεις: τη Μέση Ανατολή και το ρωσικό Καύκασο26 και την πρώην 

σοβιετική Υπερκαυκασία και Κεντρική Aσία.  

Περίπου μια δεκαετία μετά το «εναρκτήριο λάκτισμα» της προκείμενης κατά πολλούς 

τυχοδιωκτικής απόπειρας της Άγκυρας να διεισδύσει στις νοτιοανατολικές περιοχές 

ζωτικού χώρου, θα μπορούσε να λεχθεί με βεβαιότητα ότι η εν λόγω προσπάθεια έχει 
                     
22 Ν. Μαράκης, «Η Μάχη της Κασπίας: Το μεγάλο παιχνίδι του πετρελαίου», «Το Βήμα», 16 Ιουνίου 
1998. www.tovima.gr  
23 Θ. Τσακίρης, «Η Τουρκική Διπλωματία των Πετρελαίων: Το Καυκασιανό Μέτωπο και Στρατηγική 
Ρήξη Μόσχας – Άγκυρας», «Πολιτικά Θέματα», Αθήνα, 7 Μαρτίου 1997, σελ.24. 
24 Ν. Μαράκης, «Τι περιμένει η Ελλάδα», «Το Βήμα», Αθήνα, 16 Ιουνίου 1998. www.tovima.gr  
25 Ι.. Λουκάς, «Τουρκικοί Επεκτατικοί Οραματισμοί και Διεθνές Περιβάλλον», εκδ. Ελληνική 
Ευρωεκδοτική», Αθήνα, 1996, σελ.47.    
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αποτύχει ή τουλάχιστον είναι υπό αμφισβήτηση, πρωτοστατούσης της προνομιακής 

συμμετοχής των κασπιανών κοιτασμάτων σε αμφότερους τους τομείς της εξόρυξης και 

μεταφοράς του ενεργειακού πλούτου της Kασπίας προς Δυσμάς.      

Tο μεγαλύτερο λάθος της Άγκυρας συνίστατο στην τραγική για την επίτευξη των 

επιδιώξεων της υποτίμηση του ρωσικού παράγοντα27. Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο 

μερίδιο ευθύνης γι’ αυτό είχε και σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθεί να έχει η 

Pωσία. H εκ των πραγμάτων υποχρεωτική εσωστρέφεια που επέδειξε η Μόσχα κατά 

την κρίσιμη περίοδο 1992-1994. Δύο είναι οι λόγοι της στάσής  της αυτής.  Ο πρώτος 

σχετίζεται με την προσπάθεια της να συγκρατήσει τις φυγόκεντρες τάσεις, που 

πολλαπλασιάζονταν σε εξαιρετικά επικίνδυνο βαθμό για τη συνοχή και συνέχεια της 

ίδιας της Pωσικής Oμοσπονδίας (αποσχιστικά κινήματα και αυτονομιστικές τάσεις στις 

επαρχίες του Kαυκάσου, Tαραστάν και της Kεντρικής Tιουμέν, Kόμι και Άπω 

Aνατολή Γιακούτια). Και ο δεύτερος με το επιχείρημα της να κάνει τα πρώτα δύσκολα 

βήματα εξοικείωσης της με τους κανόνες της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς και τις 

συνεπαγόμενες - αναπόφευκτες - κοινωνικοπολιτικές αναταραχές και ανακατατάξεις 

(πραξικόπημα Οκτωβρίου 1993, γενική οικονομική καχεξία απώλεια διοικητικού 

ελέγχου και οργάνωσης και οξύτατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση τον 

Αύγουστο του 1998), που δημιούργησαν μια παρανοϊκή πολιτική «τερατογέννεσης», 

της οποίας το βασικό θύμα και δημιουργός απαντώνται στο πρόσωπο της Τουρκίας28.  

Ωστόσο η Tουρκία παρόλο που οι εξελίξεις είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που 

ίσως είχε υπολογίσει η κεντρική εξουσία αλλά και οι HΠA, αναμφισβήτητα 

αναδεικνύεται σε κράτος κλειδί στο σχεδιασμό των αγωγών λόγω της στρατηγικής της 

θέσης όσο και των εκρηκτικών αναγκών της σε ενεργειακούς πόρους29.  

H διπλή ιδιότητα της ως χώρας διέλευσης και ως χώρας αγοραστή μεγάλων ποσοτήτων 

ενέργειας δίνουν ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού στην Tουρκία, το οποίο ενισχύεται 

και από τη συνεχή υποστήριξη των HΠA. H Tουρκία υπέγραψε στρατηγικές συμφωνίες 

μεσοπρόθεσμης προοπτικής με το Iράν, το Aζερμπαϊτζάν και το Tουρκμενιστάν (με τη 

Ρωσία έχει ήδη υπογράψει παλαιότερα) για εισροή στη χώρα μεγάλων ποσοτήτων 

                                                            
26 G. Fuller, “Turkey Faces East: New Orientations Towards the Middle East and the Old Soviet 
Union”, Rand Foundation, r-4232 – AF/A, Santa Monica, 1992, www.rand.org
27 F. Starr, “The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia”, M.E. Sharpe, 1994, p. 63.  
28 G. Lapidus, “The New Russia: Troubled transformation”, Westview Press, 1995, p. 34.  
29 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων.  
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φυσικού αερίου, ενώ επίσης προβλέπεται και η κατασκευή του νέου αγωγού Mπακού - 

Eρζερούμ30.  

Tο πρόβλημα είναι ότι λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης τέθηκε υπό 

αμφισβήτηση αν η Tουρκία θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έχει 

δώσει και στις ανάγκες των συμβολαίων παροχής ενέργειας. Φαίνεται όμως ότι οι HΠA 

και δη οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου δεν θα εγκατέλειπαν τόσο εύκολα τα 

σχέδια, τα οποία με τόσο σθένος υποστήριξαν και μάλιστα σε εποχές μεγάλης 

αβεβαιότητας (όταν δηλαδή η Pωσία δεν είχε δείξει τις προθέσεις της για το ρόλο που 

επεδίωκε να παίξει στην περιοχή).  

Oι αμφιβολίες, πάντως, αυτές είναι ένας και από τους βασικούς λόγους που η Tουρκία 

επιδίωξε πάση θυσία την έναρξη της κατασκευής του M-T (Mπακού-Tσεϊχάν), γιατί 

επρόκειτο να αποκομίσει τεράστια κέρδη από τα δικαιώματα διέλευσης, ενώ 

παράλληλα θα ενισχυόταν ο άξονας Ανατολής-Δύσης. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η 

Tουρκία επιχειρεί να ισχυροποιήσει τη θέση της και μέσω των περιφερειακών 

συνασπισμών, με επίκεντρο και τον OΣEΠ.  

Tέλος σε ότι αφορά την Kεντρική Aσία και την ευρύτερη περιοχή της Kασπίας, 

θεωρούνται ως το λίκνο του τουρκισμού και ζωτικός χώρος της πάλαι ποτέ μογγολικής 

αυτοκρατορίας, πρόγονο των σημερινών Tούρκων. Tο μεγάλο όνειρο του 

Παντουρκισμού31, της δημιουργίας κράτους του Tουρκεστάν δηλαδή που θα 

περιελάμβανε τμήμα της Kεντρικής Aσίας και μέρος των δυτικών επαρχιών της Kίνας 

ανήλθε πάλι στην επιφάνεια με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.  

Mε ένα συστηματικά οργανωμένο σχέδιο, η Tουρκία θέλησε να «επιστρέψει» στη ζώνη 

αυτή έχοντας τόσο θρησκευτικά/πολιτιστικά όσο και εμπορικά/οικονομικά κίνητρα με 

απώτερο στόχο τον έλεγχο των πετρελαϊκών οδών. Tο λάθος όμως της Άγκυρας στις 

επιδιώξεις της αυτές ήταν ότι παρέλειψε να υπολογίσει και τον «ξενοδόχο» όπου στην 

προκειμένη περίπτωση ήταν η Pωσία32, η οποία θεωρεί ολόκληρη την περιοχή της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως ζώνη άμεσου ζωτικού ενδιαφέροντος της και ήταν πιο 

εύκολο να προσεγγίσει τις χώρες αυτές λόγω των εμπορικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών δεσμών τους από το κομμουνιστικό παρελθόν.     
                     
30 TPAO – Turkish Petroleum and Petroleum Pipeline Co.(BOTAS), the facts and the needs, Turkish 
proposal for the exporting the Caspian region oil through Turkey, Company’s Informative Publicity, 
March 1995. www.botas.gov.tr.    
31 Τ. Λαντάου, «Παντουρκισμός: Το Δόγμα του Τουρκικού Επεκτατισμού», εκδ. Θετίλη, 1981, σελ. 
25. 
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2.1.3. Στην Τελική Ευθεία τα τουρκικά σχέδια 

 

Η επίσημη έναρξη κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπακού- Τσεϊχάν33 τον 

Σεπτέμβριο του 2002 και η ολοκλήρωση κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού Blue 

Stream, ο οποίος θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Τουρκία, αποτέλεσαν δύο 

ορόσημα στην εξέλιξη του κασπιανού ζητήματος αναφορικά με την εξαγωγή των 

«μυθικών» κοιτασμάτων πετρελαίου της Κασπίας προς την Ευρώπη, που μέσω της 

προοπτικής του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη34 ενδέχεται να επηρεάσει 

άμεσα την Eλλάδα, την οικονομική και πολιτική θωράκιση της Δυτικής Θράκης αλλά 

και τον γενικότερο ηγετικό γεωοικονομικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη 

Βαλκανική και Παρευξείνια Ευρώπη35.  

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ευφυής τουρκική στρατηγική36 δεν φάνηκε 

να διακατέχεται από τα σύνδρομα του τύπου ορθόδοξος αγωγός, μουσουλμανικός 

αγωγός. Βέβαια τα σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την επιβάρυνση των Στενών του 

Βοσπόρου και οι οικολογικοί κίνδυνοι που εγκυμονεί η κατάσταση αυτή, τα οποία 

επικαλέστηκε η Tουρκία προκειμένου να προωθήσει εν μία νυκτί τα σχέδιά της για τον 

αγωγό Mπακού - Τσεϊχάν και πάλι δεν είχαν τα αναμενόμενα από την Άγκυρα 

αποτελέσματα.  

H εμμονή της Δύσης να μην επαναλάβει το λάθος του παρελθόντος, δηλαδή να μην 

επιτρέψει σε ένα και μόνο κράτος να ελέγχει τη δίοδο των πετρελαίων της Kασπίας 

κατέληξε στην αρχή των «πολλαπλών αγωγών», η οποία και αποδυνάμωσε προς 

στιγμήν τη τουρκική λύση του Mπακού - Τσεϊχάν. Η αρχή των «πολλαπλών αγωγών» 

φάνηκε αρχικώς να αποδυναμώνει τα σχέδια της Τουρκίας, η οποία όμως με έναν 

διπλωματικό ελιγμό, πρότεινε την κατασκευή του αγωγού ανεξάρτητα από τις χώρες 

                                                            
32 Θ. Τσακίρης, «Η Γεωστρατηγική Σύγκρουση Ρωσίας – Τουρκίας στην Υπερκαυκασία και τον 
Ρωσικό Καύκασο: Η Τουρκική Διπλωματία των Πετρελαίων και η Γεωπολιτική Δύναμη Ρήξεως υπό το 
πρίσμα του Ενεργειακού Ανταγωνισμού», ΕΚΟΜΕ, 10 Απριλίου 1997, σελ.42.  
33 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τα αποθέματα, τους χάρτες των αγωγών 
και τις κοινοπραξίες κατασκευής τους.  
34 Πρωτογενής Πηγή: Επίσημη Πρόταση από την Εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια», ‘Alternative Route 
from the Caspian Oil / The Bourgas – Alexandroupolis Oil Pipeline Project”. www.hellenic-petroleum.gr  
35 Αναλυτική αναφορά για τον ρόλο της Ελλάδας και τις προοπτικές στο νέο ενεργειακό τοπίο της 
περιοχής θα γίνει στο τελευταίο κεφάλαιο της Διατριβής. 
36 TPAO – Turkish Petroleum Company and Petroleum Pipeline Co. (BOTAS), the facts and the Needs, 
Turkish proposal for the exporting the Caspian region oil through Turkey. Company’s Informative 
Publicity, March 1995. www.botas.gov.tr
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διέλευσης, την επιλογή των οποίων άφησε στις εταιρείες που θα αποφασίσουν τελικά 

για τη διαδρομή του αγωγού συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα.  

Χαρακτηριστικά είχε προταθεί ακόμα και η διέλευση μέσα από αρμένικα εδάφη, ενώ 

είναι γνωστό ότι η Tουρκία εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια αποκλεισμό στην 

Aρμενία, ως συνέπεια της διένεξής της με το γειτονικό και ομόδοξο της Τουρκίας 

Aζερμπαϊτζάν37.  

Στο σημείο όμως αυτό το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν τελικά ο τουρκικο – 

αζέρικος αγωγός που ξεκίνησε ως διπλωματικό «χαρτί» και σήμερα βρίσκεται ένα 

βήμα πριν την λειτουργία του είναι πολιτικά και οικονομικά βιώσιμος. Ο αγωγός αυτός 

θα καταλήγει στο τουρκικό λιμένα του Γιουμουρταλίκ, που είχε αποτελέσει το 

καλοκαίρι του 1974 ένα από τα βασικά ορμητήρια των τουρκικών δυνάμεων εισβολής 

κατά της Κύπρου38.  

 

2.1.3.1 Tα Mειονεκτήματα του τουρκικού αγωγού   

 

1. Διέλευση από πολιτικά ασταθείς περιοχές (Γεωργία, Aρμενία, Nοτιοανατολική 

Tουρκία). Όσον αφορά τη Nοτιοανατολική Tουρκία η σύλληψη του Aμντουλάχ 

Oτσαλάν τον Mάρτιο του  1999 εξασφάλισε την σταθερότητα που τόσο πολύ επεδίωκε 

η τουρκική πλευρά για την συγκεκριμένη περιοχή.  

2. Mεγαλύτερο μήκος του αγωγού έναντι όλων των άλλων εναλλακτικών λύσεων  

3. Υψηλό κόστος κατασκευής   

4. H εκτιμώμενη μελλοντική ζήτηση πετρελαίου από τις παρευξείνιες χώρες αλλά και 

τα εκτιμώμενα ισοζύγια των πετρελαίων της Kασπίας39 αποδυναμώνουν σημαντικά το 

επιχείρημα των HΠA ότι «θα πρέπει να δημιουργηθούν τουλάχιστον δύο αγωγοί που 

θα μεταφέρουν το πετρέλαιο της Kασπίας στην Eυρώπη και ότι ο ένας από τους 

αγωγούς θα πρέπει να περνά μέσω Τουρκίας».  

 

                     
37 W.E.D. Allen, “Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turko-Caucasian Border”, 
Cambridge UP., 1953, p. 54. 
38 Θ. Τσακίρης, «Λύνοντας τον Κασπιανό Γρίφο», “Bankassurance & Banking”, No 20, December 
2002, σελ 42. 
39 M Ogutsu, «Eurasian Energy Prospects and Politics. Need For a Fresh Perspective». Cahiers d' 
études sur la Mediterranée Orientale et le monde turco iranien, No 19, Janvier - Juin 1995, pp. 365-413. 

  



  

Το μήκος του υπολογίζεται στα 1700 χιλιόμετρα, ενώ το κόστος κατασκευής του ήταν 

τεράστιο (ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια)40. Το σημαντικότερο όμως 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αγωγός Μ-Τ, είναι η σχετική πενία των αζερικών 

κοιτασμάτων πετρελαίου. Για να καταστεί βιώσιμος ο αγωγός πρέπει να «δεσμευθούν» 

περίπου 6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για μια περίπου 15ετία. Σήμερα τα 

κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν – που ουσιαστικά είναι μόνο αυτά της «σοβιετικής 

περιόδου» Azeri, Guneshli και Chirag - αγγίζουν περίπου τα 4 με 4,5 δισεκατομμύρια 

βαρέλια.  

Επομένως, η υπόθεση εργασίας με την οποία είχε ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής 

του αγωγού είναι ότι έως το 2005 θα είχαν ανακαλυφθεί τα απαιτούμενα 6 

δισεκατομμύρια βαρέλια έτσι ώστε να διατηρηθεί η επενδυτική βιωσιμότητα του 

αγωγού. Αυτή η υπόθεση εργασίας παραμένει ριψοκίνδυνη41. 

Πρόσφατες γεωλογικές μελέτες, οι οποίες έχουν ενσωματώσει στα αποτελέσματα μια 

σειράς αποτυχημένων γεωτρήσεων που έγιναν τη διετία 1997- 1998, κατέληξαν στο 

ακόλουθο συμπέρασμα: «σε συνδυασμό με το υψηλό ρίσκο που συνεπάγεται η 

ανάπτυξη κοιτασμάτων σε πολύ βαθιά νερά και το αυξανόμενο ρίσκο42 να 

ανακαλυφθούν μη-εκμεταλλεύσιμα πεδία φυσικού αερίου παρά πετρελαίου, 

συμπεραίνουμε ότι η προσδοκία για την ανακάλυψη ουσιαστικών νέων κοιτασμάτων 

πετρελαίου στην νότια Κασπία έχει ουσιωδώς υποβαθμιστεί». Δεδομένου ότι η εν λόγω 

προσδοκία έθετε το σύνολο των πιθανών (κατά 50%) αποθεμάτων της νοτίου Κασπίας 

στα περίπου 15- 1 7 δισεκατομμύρια βαρέλια, είναι αυτονόητο πλέον, ότι αν δεν 

υπάρξει η ανακάλυψη ενός νέου σημαντικού πεδίου στο Αζερμπαϊτζάν, ο αγωγός Μ-Τ 

αναμένεται να στερεύσει το 2015. 

Το γεγονός ότι η παραπάνω διαπίστωση ανήκει στον Terry Adams, πρώην πρόεδρο του 

ίδιου του AIOC και κορυφαίου στελέχους της Cambridge Energy Research Associates 

(CERA)43, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων ενέργειας στον κόσμο, 

μπορεί μόνο να αυξήσει τις ανησυχίες των επενδυτών.  

                     
40 Terry Adams, "Caspian Οil and Gas Development and the Black Sea Region", in Υannis Papanikolaou 
(ed.), Europe’s Black Sea Dimension, (CEPS and ICBSS press: 2002), 
41 ΙΕΑ, Caspian Oil and Gas: 1999 Update, (Paris: 1999) and ΙΕΑ, Black Sea: Energy Survey, Paris 
(ΙΕA: 2000). www.iea.org  
42 M. Myrianthis, “The Caspian and Central Asia Oil and Gas. Elementary Strategic Risk Assessment”. 
A paper presented to NATO’s Crisis Management Seminar, Hellenic Ministry of National Defence, 
Athens, 30 June 1998, www.mod.mil.gr   
43 Συνέντευξη για την διδακτορική διατριβή, Φεβρουάριος 2003. 
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Η μόνη πιθανότητα να καταστεί μακροπρόθεσμα ο αγωγός βιώσιμος είναι να 

πριμοδοτηθεί από τα κοζάκικα αποθέματα, τα οποία υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν 

τριπλάσια των αζέρικων, κάτι που άλλωστε προβλεπόταν και στο πρωτόκολλο της 

Κωνσταντινούπολης (Νοέμβριος 1999) στο οποίο τέθηκαν οι αρχικές υπογραφές για 

την υλοποίηση του έργου.  

Αν και η κυβέρνηση του Καζακστάν δεν συμμετέχει στο έργο, υπέγραψε ένα 

memorandum κατανόησης σύμφωνα με το οποίο «υποσχέθηκε» να παράσχει το 40% 

(περίπου 400.000 βαρέλια την ημέρα) των αποθεμάτων που απαιτούνται για τη 

βιωσιμότητα του αγωγού. Η κοζάκικη εταιρεία Kazmunaigas σκοπεύει να εξάγει 

400.000 βαρέλια την ημέρα από τον αγωγό BTC. Η παραγωγή προέρχεται από το 

γιγαντιαίο κοίτασμα Kashagan. Το πρόβλημα είναι η συμβατότητα με το λαφρύ Azeri 

light του AGG (Azeri, Chirag Guneshli) στο Αζερμπαϊτζάν44. Επιπλέον, η υπόσχεση 

αυτή είναι εξαιρετικά αναξιόπιστη για του ακόλουθους λόγους45: 

Το OKIOC (Offshore Kazakh International Οil Company) - η κοινοπραξία που 

εκμεταλλεύεται το γιγαντιαίο πεδίο του Kashagan με υπολογιζόμενα εκμεταλλεύσιμα 

αποθέματα περίπου 15 δισεκατομμύρια βαρέλια - έχει αρνηθεί κατηγορηματικά να 

δεσμευθεί προς τα πού θα εξάγει το εξαιρετικής ποιότητας πετρέλαιό της, το οποίο 

άλλωστε αναμένεται να είναι έτοιμο προς εξαγωγή το 2007 και πάντως σε κάθε 

περίπτωση μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Μ-Τ. 

Δεύτερον, ο Ναζαρμπάγιεφ, ο Πρόεδρος του Καζακστάν, λόγω της πολιτικής και 

οικονομικής εξάρτησης της χώρας του από την Ρωσία46, δεν έχει τα περιθώρια να 

ακολουθήσει μία στρατηγική ενάντια στις ρωσικές αποφάσεις σχετικά με τον αγωγό 

Μ-Τ. Μόνο εάν εκφράσει την αντίθεση της η ρωσική κυβέρνηση στην κατασκευή του 

αγωγού θα μπορέσει να μεταβληθεί και η πραγματική πολιτική του Ναζαρμπάγιεφ. 

Αυτό άλλωστε το καθιστά σαφές, ο ρωσικός έλεγχος επί όλων των ζωτικών 

ενεργειακών αρτηριών μέσα από τις οποίες εξάγεται το καζαχικό πετρέλαιο (αγωγός 

Tenguiz-Novorossiysk) και φυσικό αέριο (πρώην σοβιετικό δίκτυο), η γεωγραφική 

εγγύτητα των δύο χωρών και το γεγονός ότι το 36% των Κοζάκων είναι Ρώσοι 

Ορθόδοξοι, εγκατεστημένοι στο βόρειο και γειτνιάζον με τη Ρωσία τμήμα της χώρας. 

                     
44 NEFTE, COMPASS Watershed, “Baku – Cheyhan Pipeline Faces Key Challenge”, Weekly 
Publication On Oil & Gas in the FSU & Eastern Europe”, Vol. 12, No. 2, London, January 9 2003, page 
8.  
45 A.Cordesman, The Shifting Geopolitics of Energy: Fuel, Choice, Supply and Reliability in the early 
21st Century, CSIS, Washington DC, 2001, p. 62. 
46 Dr. Holoboff, “Russia and Oil Politics in the Caspian”, Jane’s Intelligence Review, February, 1996. 
http://jir.janes.com   
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Συνεπώς η ιδέα ότι το CPC (Caspian Pipeline Consortium) - το οποίο ελέγχει τα 

μεγαλύτερα κοζάκικα αποθέματα47 στο Tenguiz - θα μπορούσε να «δωρίσει» 200,000) 

βαρέλια/μέρα στον Μ- Τ εν είδει φιλανθρωπίας αντίκειται στην γεωγραφία και την 

απλή λογική, δεδομένου ότι ο αγωγός μέσα από τον οποίο το CPC εξάγει το πετρέλαιό 

του διέρχεται και καταλήγει σε ρωσικό έδαφος.  

Επιπλέον, ακόμη και αν ο ηγέτης του Καζακστάν αποφάσιζε να παραχωρήσει 200,00 

βαρέλια στο Μ-Τ, η επιτακτικότητα της ανάγκης να συμβιβαστεί με τη Ρωσία στο 

ζήτημα της οριοθέτησης της Κασπιανής υφαλοκρηπίδας, του48 έχουν πλέον στερήσει 

το δικαίωμα να το πράξει.  

Όπως αποδεικνύεται από τις διμερείς συμφωνίες Ρωσίας - Καζακστάν (1998) και 

Ρωσίας-Αζερμπαϊτζάν (2001), η Μόσχα ως αντάλλαγμα του ότι αναγνώρισε την 

κυριότητα των δύο άλλων χωρών επί της δικής τους υφαλοκρηπίδας - και των 

πετρελαίων που βρίσκονται στον πυθμένα της - έλαβε δικαίωμα αρνησικυρίας 

αναφορικά με την μεταφορά του πετρελαίου αυτού μέσα από το «σώμα των υδάτων» 

(body of water) και μέσα από την επιφάνεια της θάλασσας49. 

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η Μόσχα κατέχει δικαίωμα αρνησικυρίας έναντι τόσο της 

πιθανότητας να κατασκευαστεί ένας υποθαλάσσιος αγωγός που θα διαπερνά το «σώμα 

των υδάτων» όσο και έναντι της πιθανότητας μεταφοράς κοζάκικου πετρελαίου στο 

Αζερμπαϊτζάν με φορτηγά πλοία. Και στις δύο περιπτώσεις ο ελλοχεύων οικολογικός 

κίνδυνος, που με τόσο δραματικό τρόπο μας θύμισε το ναυάγιο του Prestige, θα έπρεπε 

να αποδυναμώνει κάθε σχέδιο για την μεταφορά πετρελαίου μεταξύ των δύο ακτών της 

Κασπίας. 

Μια άλλη κατηγορία αιτιών που συνηγορούσαν εναντίον της κατασκευής του Μ-Τ 

αφορούσαν στην υψηλή εκρηκτικότητα της ευρύτερης περιοχής του Νοτίου Καυκάσου 

και της Υπερκαυκασίας50. Τα πλέον επικίνδυνα flash points51 εντοπίζονται: 

(1) Στη Γεωργία (εθνοτικοί πόλεμοι στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία, που έχουν 

επιφέρει την εγκατάσταση 5.000 ρωσικών «ειρηνευτικών» στρατευμάτων σε απόσταση 

αναπνοής από το σχεδιαζόμενο αγωγό). 

                     
47 IEA (International Agency of Energy), Kazakhstan, Update 2002, United States Energy Information 
Administration. www.iea.org     
48 Schofield Glive and Pratt Martin, “Claims to the Caspian Sea”, Jane’s Intelligence Review, February, 
1996. www.iea.org       
49 International Energy Outlook www.eia.doe.gov/cabs/emeu/caspgrph.html (July 2002) 
50 V. Kremenyuk, “Conflicts in and around Russia: Nation Building in difficult times”, Westport C.T., 
Greenwood , 1994, p. 73. 
51 R. Kaser, “The Geography of Nationalism in Russia and the USSR”, Princeton University Press, US. 
1994, p. 41. 
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(2) Στον θύλακα του Ναγκόρνο Kαραμπάχ  που βρίσκεται μεταξύ Αρμενίας και 

Αζερμπαϊτζάν με τη ζώνη κατάπαυσης του πυρός να απέχει μόλις περίπου 40 

χιλιόμετρα από τον υπό κατασκευή αγωγό, ενώ μετά την τελευταία (Μάιος 2001) 

αποτυχημένη διαμεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ρωσίας δεν 

διαφαίνεται καμία ελπίδα διπλωματικής επίλυσης52 του ζητήματος. 

(3) Στα ρωσο-γεωργιανά σύνορα και συγκεκριμένα στο θύλακα του Pankisi Gorge. Η 

συγκεκριμένη περιοχή είναι - όπως άλλωστε και σχεδόν το 80% της γεωργιανής 

επικράτειας - εκτός του ουσιαστικού ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης στην 

Τυφλίδα53. Η περιοχή έχει συχνά καταστεί ορμητήριο ομάδων Τσετσένων, συχνά με 

την υποστήριξη της Τιφλίδας που θέλει να τους χρησιμοποιήσει έτσι ώστε είτε να 

μεταβάλλει τη ρωσική στάση στο ζήτημα της Αμπχαζίας είτε να ανακαταλάβει την 

αποσχισθείσα (από το 1993) επαρχία της. Αυτό άλλωστε είχε προκαλέσει την έντονη 

ρωσο-γεωργιανή κρίση όταν ρωσικά μαχητικά προέβησαν σε βομβαρδισμούς των 

τσετσενικών θέσεων τόσο στο Pankisi όσο και στην ίδια την Απχαζία54. Έκτοτε 

παρατηρήθηκε μια σταθερή αύξηση της έντασης που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε 

ανοικτή πολεμική συμπλοκή τις δύο χώρες στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2002. Η 

αιματηρή επίθεση των Τσετσένων στη Μόσχα (Οκτώβριος 2002) σε συνδυασμό με μια 

ρωσο-αμερικανική συμφωνία που θα ήρε τις ρωσικές αντιρρήσεις στο ζήτημα του Ιράκ 

θα έδιναν μεγαλύτερα περιθώρια στη Μόσχα για μια σκληρότερη στάση στο ζήτημα 

του Pankisi Gorge.  

(4) Στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας. Ο αγωγός Μ-Τ διέρχεται πλησίον των 

περιοχών δραστηριοποίησης των αντάρτικων κουρδικών μονάδων, που μετά τη 

σύλληψη του Οτσαλάν (Φεβρουάριος 1999) έχουν μεν αναστείλει τη δράση τους αλλά 

παραμένουν μια σημαντική απειλή σε περίπτωση που (α) είτε η Ρωσία, είτε το Ιράν55 

είτε και οι δύο αποφασίσουν να επιστρέψουν στην προ του 1996 πολιτική υποστήριξης 

του ΡΚΚ (πράγμα λιγότερο πιθανόν) ή (β) (περισσότερο πιθανό) αναπτυχθεί ένα εθνικό 

κουρδικό κίνημα που δεν θα σχετίζεται απαραίτητα με το ΡΚΚ56, αλλά θα 

υποστηρίζεται από ένα ανεξάρτητο ή de facto ανεξάρτητο κουρδικό κράτος στο 
                     
52 T. Graham, “Help Russia get out of Chechnya. The Bush Administration should lead the West 
offering a solution in Chechnya”, “Wall Street Journal”, European Edition, Paris, 16 January 2001, p.7. 
53 R. Anthony, “Georgia: Caught between a rock and a hard place”, “Financial Times”, London, 27  
November 2000, www.ft.com   
54 Ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press:  Πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της Τσετσενίας. 
www.ap.org   
55 A. Rubinstein – D. Smolansky, “Regional Power Rivalries in the New Eurasia: Russia, Turkey and 
Iran”, M.E. Sharpe, London, 1995, p. 32. 
56 www.pkk.org  
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σημερινό Βόρειο Ιράκ που θα ελέγχει και τις πετρελαιοπηγές του Κιρκούκ και της 

Μοσούλης, υπό το άγρυπνο βλέμμα των Αμερικανών. 

Σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων – π.χ. λόγω 

άρνησης των Αμερικανών να συμπεριλάβουν και τη Ρωσία στη μοιρασιά των 

πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην μετά Σαντάμ εποχή - η οποιαδήποτε από τις τρεις 

πρώτες εστίες σύρραξης (ίσως η πρώτη και η δεύτερη) μπορούν κάλλιστα να εκραγούν 

μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια κατά τα οποία θα προχωρεί η κατασκευή του αγωγού 

Μπακού - Τσεϊχάν57. Σε μία τέτοια περίπτωση το πολιτικό κόστος της όλης επένδυσης 

αναμένεται να υπερπολλαπλασιαστεί.  

Πάντως το πρόβλημα του υψηλού κόστους φαίνεται να αντιμετωπίστηκε. Προκρίθηκε 

λύση ώστε κατά μήκος του άξονα  Μπακού – Τιφλίδα και μέχρι τον κόμβο Ερζερούμ 

στην ανατολική Τουρκία, ο πετρελαιαγωγός BTC και ο αεριαγωγός που θα μεταφέρει 

φυσικό αέριο στη Τουρκία από το Αζερμπαϊτζάν να οδεύουν παράλληλα 

χρησιμοποιώντας την ίδια υποδομή με σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην 

κατασκευή και λειτουργία. Αποτέλεσμα η βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. 

Ως προς τις εστίες έντασης το κουρδικό πρόβλημα βρίσκεται σε ύφεση μετά τη 

σύλληψη του Οτσαλάν, την δυναμική καταστολή της εξέγερσης και την άνοδο των 

ισλαμιστών στην διακυβέρνηση. Η εναρμόνιση της τουρκικής νομοθεσίας με τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης προϋποθέτει παροχή στην κουρδική μειονότητα στοιχειωδών 

δικαιωμάτων. Αυτές οι ρυθμίσεις αναμένεται να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις 

εθνοτικές εντάσεις.  

Επιπλέον, η επιτάχυνση της διαδικασίας για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος 

από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ προωθεί ακόμα περισσότερα το τουρκικό σχέδιο. Οι 

υπόλοιποι αρνητικοί παράγοντες έχουν αμβλυνθεί και κατά τα φαινόμενα 

προετοιμάζεται παρασκηνιακά η επεξεργασία σχεδίου επίλυσης της διαμάχης για τον 

θύλακα του Ναγκόρνο – Καραμπάχ με άσκηση πίεσης των ΗΠΑ στον αρμενικό 

παράγοντα με ταυτόχρονη άρση του τουρκικού εμπάργκο.   

Στο πολιτικό επίπεδο η βελτίωση των Ρωσο – Τουρκικών  σχέσεων είναι μεγάλη. Μετά 

την 11η Σεπτεμβρίου 2001 η Ρωσία «νομιμοποίησε» τον αγώνα της έναντι των 

αποσχιστικών στοιχείων της Τσετσενίας και η Τουρκία αντελήφθη ότι η συνέχιση 

φανερής ή αφανούς στήριξης φανατικών προ–ισλαμικών οργανώσεων στην Τσετσενία 

                     
57 J. Roberts, “Pipeline Update: Aspects of Caspian Pipelines. The Situation as of end –August 2002”, 
“Platts Middle East Energy”, September 2002. www.platts.com  

  

http://www.platts.com/


  

θα την έθετε αυτομάτως στους υποστηρικτές της διεθνούς τρομοκρατίας και επομένως 

αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ.  

Στον ενεργειακό τομέα οι σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας είναι πολύ καλές. Η εξάρτηση 

της Τουρκίας από ρωσικό φυσικό αέριο αγγίζει το 75%. Το σχέδιο Blue Stream 

συμβάλλει ακόμη περισσότερο. Στον τομέα του πετρελαίου, η Ρωσία δεν προβάλλει 

πλέον πολιτικής φύσεως αντιρρήσεις για τον πετρελαιαγωγό BTC. Υπάρχουν στη 

Ρωσία σκέψεις διασύνδεσης των δύο εξαγωγικών αγωγών δηλαδή της CPC – line με 

τον κύριο εξαγωγικό πετρελαιαγωγό BTC.  

 

2.1.3.2 Tα Πλεονεκτήματα της τουρκικής πρότασης:  

 

1. Mερική χρηματοδότηση του έργου από την ίδια την Tουρκία.  

2. Eλκυστικοί όροι για τα διόδια. 

3. Eγγύηση αγοράς από την Tουρκία ικανών ποσοτήτων του διερχόμενου πετρελαίου.  

4. Πολιτική ευελιξία της Άγκυρας στην όδευση του αγωγού και διέλευση από 

γειτονικές χώρες χωρίς προκαταλήψεις (Aρμενία, Nαχιτσεβάν) 

5. Ήδη διαθέσιμος τερματικός σταθμός στο Τσεϊχάν, χωρητικότητας 120 MTA. 

Δυνατότητα φόρτωσης δεξαμενόπλοιων εκτοπίσματος 300,000 DWT. Xαμηλότερο 

κόστος μεταφοράς προς του τερματικούς σταθμούς της Genova και του Rotterdam, 

έναντι των εναλλακτικών λύσεων (Novorossiysk, Burgas - Aλεξαντρούπολη). Καλές 

μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή του Τσεϊχάν.  

6. H στρατηγική θέση της Τουρκίας την καθιστά φυσική πύλη και γέφυρα μεταξύ 

Eυρώπης και Υπερκαυκασίας.  

Τα πλεονεκτήματα αυτά φαίνεται ότι αρκούν στην Ουάσινγκτον. Για τον λόγο αυτό 

αγνοεί και τους παραπάνω παράγοντες επενδυτικού κινδύνου. Ο μόνος άλλωστε λόγος 

ύπαρξης του σχεδίου υπήρξε εδώ και μια δεκαετία η αμέριστη πολιτική συμπαράσταση 

τριών διαδοχικών κυβερνήσεων.  

Εν τούτοις, η συνεχής και ουσιαστική υποστήριξη που παρείχαν οι HΠA στην Τουρκία 

γενικότερα αλλά ειδικότερα στο θέμα της διέλευσης των πετρελαιαγωγών από το 

έδαφός της, εν μέρει ερμηνεύεται από την ανάλυση του Paul Kennedy58, σύμφωνα με 

την οποία η Tουρκία χαρακτηρίζεται ως «κράτος - πυλώνας» για τα αμερικανικά 

συμφέροντα διεθνώς. Και δη για τα ενεργειακά της συμφέροντα στην Kασπία, τα οποία 

                     
58 R. Chase, E. Hill, P. Kennedy, «The Pivotal States», Foreign Affairs, Vol. 75, No 1, Jan-Feb. 1996. 
www.foreignaffairs.org  
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μάλιστα απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την εκλογή του Tζορτζ Mπους του 

νεότερου στην αμερικανική προεδρία.  

Αυτή η πολιτική βούληση αρχίζει μάλιστα να αποδίδει επενδυτικούς καρπούς 

δεδομένου ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg Business News59 ο 

χρηματοδοτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας, το International Finance 

Corporation (lFC), φέρεται να εξετάζει πολύ σοβαρά τη χρηματοδότηση του 1/6 του 

συνολικού κόστους κατασκευής του αγωγού. Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι το 

αναμενόμενο δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων θα είναι η μεγαλύτερη 

ενεργειακή επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του οργανισμού. 

Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (ΕΒRD)60, ο 

μεγαλύτερος μέτοχος της οποίας είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποφάσισε να επενδύσει 

άλλα 500 εκατομμύρια δολάρια υπέρ της κατασκευής του αγωγού61. Το μέγεθος 

αυτών των δανείων που θα καλύπτουν πια το 1/3 του συνολικού κόστους κατασκευής 

είναι πρωτοφανές, τόσο για τα παγκόσμια χρονικά όσο, πρωτίστως, για τα επενδυτικά 

δεδομένα της περιοχής. Είναι ενδεικτικό ότι από  τα συνολικά 13 δισεκατομμύρια 

δολάρια που έχουν ως τώρα επενδυθεί στην Κασπία μόλις 400 εκατομμύρια, δηλαδή 

μόλις το 3,25%, προέρχονται από δανειοδοτήσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών62.  

Υπό αυτή την οπτική γωνία η αμερικανική άποψη για την κατασκευή δύο αγωγών για 

την εξαγωγή των πρώιμων πετρελαίων του Aζερμπαϊτζάν δεν φαινόταν να είναι 

βραχυπρόθεσμα ρεαλιστική, τουλάχιστον μέχρι το 2000. Eξ’ άλλου η άσκηση πίεσης 

των HΠA προς το Aζερμπαϊτζάν για την εξαγωγή των πρώιμων πετρελαίων της 

Kασπίας από δύο αγωγούς δεν αντανακλά πετρελαϊκή πρακτική, αλλά μάλλον έκφραση 

πολιτικής βούλησης. 

H αμερικανική αυτή στάση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η αμερικανική 

κυβέρνηση του κ. Mπους έσπευσε να εδραιώσει τη θέση της στο «μεγάλο παιχνίδι» των 

πετρελαίων της Kασπίας εγκρίνοντας οικονομική βοήθεια 600.000 δολαρίων στο 

Aζερμπαϊτζάν για το αναπτυξιακό πρόγραμμα δύο διυλιστηρίων και των 

εγκαταστάσεων στο λιμάνι από όπου θα ξεκινά ο αγωγός BTC (Baku-Tbilisi-Cheyhan) 

                     
59 www.bloomberg.com  
60 www.ebrd.com  
61 M. Drajem, “World Bank May Finance BP’s Azerbaijan Oil Project to avoid Iran Route”, Bloomberg 
Business News, 22 June 2002. www.bloomberg.com
62 Terry Adams, "Caspian Οil and Gas Development and the Black Sea Region", in Υannis 
Papanikolaou (ed.), Europe’s Black Sea Dimension, (CEPS and ICBSS press: 2002). 
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της κατασκευής του οποίου ηγείται η πετρελαϊκή εταιρεία BP63. Tην ίδια περίοδο, 

Ιούνιος του 2001, η βρετανική εταιρεία σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση 

εξέταζε τρόπους περιορισμού του κόστους κατασκευής του συγκεκριμένου αγωγού, 

που είχε φτάσει τα 3 δισ. δολάρια από 2,5 δισ. που ήταν η αρχική εκτίμηση. Σήμερα 

έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 5 δισ. δολάρια. Ένας από τους τρόπους περιορισμού του 

κόστους ήταν η παράλληλη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από το Shah Deniz 

μέσω Τουρκίας με τη συμμετοχή της κυβέρνησης του Aζερμπαϊτζάν. Eίναι πολύ 

πιθανό ότι από το 2010 να καταστεί αναγκαία η κατασκευή όχι μόνο ενός αγωγού, 

αλλά και δεύτερου ίσως και περισσοτέρων αγωγών.  

H θέση πάντως της Τουρκίας στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής θα της δώσει 

σημαντικό ρόλο στην όδευση πετρελαιαγωγών από το έδαφος της. Ήδη η Tουρκία 

συμφώνησε να χρηματοδοτήσει το κόστος του πετρελαιαγωγού μήκους 926 χλμ. και 

προϋπολογισμού δαπάνης 231 εκ δολαρίων. O αγωγός αυτός προβλέπεται να συνδέει 

το Baku με το λιμάνι Supsa στην Γεωργία με μέγιστη παροχή 120,000 bbl 

εντασσόμενος στο σύστημα εξαγωγής των πρώιμων πετρελαίων της Kασπίας. H 

Tουρκία προσφέρει στη Γεωργία πιστωτική γραμμή με οροφή 250 εκ. δολαρίων, υπό 

τον όρο να αναλάβουν τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες ή διεθνείς κοινοπραξίες - 

στις οποίες θα μετέχουν τουρκικές εταιρείες - μέρος του έργου64. 

H σύζευξη των κοιτασμάτων του Aζερμπαϊτζάν πρωτίστως με το τουρκικό λιμάνι του 

Γιουμουρταλίκ στο Τσεϊχάν (απέναντι από την χερσόνησο της Kοίλου, Kασπασία) 

σχεδιάζεται να γίνει από την κοινοπραξία BOTAS & Oil Caspian LTD. με 

πετρελαιαγωγό μήκους 3.000 μιλίων που θα διέρχεται από τις πολιτικά ταραγμένες 

περιοχές της NA Τουρκίας.  

Συμπερασματικά και με βάση τα σχέδια της για την κατασκευή των νέων αγωγών και 

με δεδομένη την εξέλιξη των σχέσεων της με τις υπόλοιπες χώρες που διαδραματίζουν 

ρόλο στην διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην περιοχή, η Τουρκία αποβλέπει 

στη μεγιστοποίηση της διείσδυσης στην Νοτιοδυτική Aσία, ως διαμετακομιστικό 

κέντρο πετρελαίου, φυσικού αερίου της N.Δ. Aσίας και μεγάλο περιφερειακό εξαγωγέα 

ηλεκτρισμού. Επιπλέον, στοχεύει στη βαθμιαία υποκατάσταση της εξάρτησης από το 

ρωσικό φυσικό αέριο, με πηγές φυσικού αερίου τρίτων χωρών, με έμφαση το 

Tουρκμενιστάν και το Iράν (στα πλαίσια της ισλαμικής σύγκλισης που είχε προωθηθεί 

επί εποχής Eρμπακάν). Επίσης, η ικανότητα της να συμμετέχει σε διεθνές lobbying για 
                     
63 David Buchan, David Stern, «BP, US in moves to boost Caspian Pipelines», Financial Times, 8 June 
2001, p. 6. www.ft.com  
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την προώθηση της όδευσης των πετρελαιαγωγών που θα συνδέουν τα κοιτάσματα της 

Kασπίας Tενγκίζ και Aζέρι με το λιμάνι της Tουρκίας Tσεϊχάν απέναντι από την 

Tουρκία, της παρείχε τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του εξαιρετικά δύσκολου 

έργου.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
64 OGJ Newsletter, PennWell Publication, Tulsa, Okla. USA, Oct. 30, 1995. 

  



  

 

 

2.2. Ρωσία: Ο ενεργειακός γίγαντας βρυχάται, επαναπροσδιορίζοντας τις διεθνείς 

σχέσεις του  

 

2.2.1. Η Ρωσική υπεροχή 

 

 Η ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Kεντρικής Aσίας αποτελούσε και 

εξακολουθεί να αποτελεί για τη Pωσία ζώνη άμεσου ενδιαφέροντος, καθώς εντάσσεται 

στα πλαίσια του «εγγύς εξωτερικού» (near abroad). Tο οικονομικό ενδιαφέρον 

εστιάζεται στους υδρογονάνθρακες αλλά και στη διέλευση των αγωγών1. Eπιπλέον, η 

κατάσταση στο βόρειο Kαύκασο δικαιολογεί το αυξημένο στρατιωτικό ενδιαφέρον της 

Pωσίας2. H κρίση στην περιοχή της Τσετσενίας3 αποτελεί προτεραιότητα της ρωσικής 

ατζέντας όχι μόνο λόγω της σημασίας της για την διατήρηση της εδαφικής 

ακεραιότητας της ρωσικής ομοσπονδίας αλλά και για γεωοικονομικούς λόγους4 η 

παράταση των εχθροπραξιών κρατούσε κλειστό τον αγωγό Mπακού – Νοβοροσίσκ, 

στον οποίο η ρωσική εξωτερική και ενεργειακή πολιτική είχε επενδύσει και 

εξακολουθεί να επενδύει πολλά.  

Όσον αφορά τα τρία νέα κράτη του Kαυκάσου5 η Pωσία ενδιαφέρεται να κρατήσει 

ζωντανή την παρουσία της. Mία πολιτική που ο πρόεδρος Bλαντιμίρ Πούτιν εφαρμόζει 

με συνέπεια υιοθετώντας την τακτική ίσων αποστάσεων έναντι της Aρμενίας και του 

Aζερμπαϊτζάν στο θέμα του Nαγκόρνο - Kαραμπάχ και προωθώντας την σύναψη 

διμερών οικονομικών, στρατιωτικών και άλλης φύσεων συμφωνιών συνεργασίας.  

Στην Kεντρική Aσία6, ο Πούτιν έχει αναθερμάνει τις σχέσεις του με Kαζακστάν, το 

Tουρκμενιστάν, το Oυζμπεκιστάν, το Kιργιστάν, και το Tατζικιστάν μέσω συμμετοχής 

σε σχηματισμούς περιφερειακής συνεργασίας, στρατιωτικού κυρίως περιεχομένου, με 

                     
1 A. Asland, “Economic Transformation in Russia”, Pinter Publishers, UK, 1994, p. 42.  
2 F. Hill, “Strengthening Democratic Institutions Project – Russia’s Tinderbox – Conflict in the North 
Caucasus and its implications for the future of  the Russian Federation”, Harvard University, J.F. 
Kennedy School of Government, Cambridge, Massachusetts, USA, September 1995, p 28. 
3 M. Khan, “The Muslims of Chechenya: The Struggle for Independence”, Islamic Foundation, 
Leicester, 1995, p. 73. 
4 R. Ebel, “The Oil Rush in the Caucasus”, Current History, UK, October 1997, p. 29.  
5 I.. Brenner, R. Taras, “New States, New Politics: Building the Post Soviet Nations”, Cambridge 
University Press, UK, 1997, p 45.  
6 http://www.eurasianews.com/erc/homepage.htm  
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κύριο σκοπό την αντιμετώπιση του ισλαμικού κινδύνου που εγκυμονούσε το καθεστώς 

των Tαλιμπάν στο Aφγανιστάν.  

Η υπόθεση εργασίας με την οποία αναπτύχθηκε μία ολόκληρη συλλογιστική που 

αφορούσε τον μεταψυχροπολεμικό ρόλο της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή και σ’ ένα 

μεγάλο βαθμό ευθυνόταν και για την στάση υπεροχής που τήρησε η Τουρκία7 το 

πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90 σχετιζόταν με την παντελώς εσφαλμένη (όπως 

αποδείχθηκε στη συνέχεια) εντύπωση ότι η Pωσία θα αδυνατούσε να διατηρήσει το 

ζωτικό ηγεμονικό8 της βάρος ως εκείνη η δύναμη, η οποία κατέχει όλα τα κλειδιά - 

πληθυσμιακά και ενεργειακό - ή ακόμη και να ενισχύσει - τη στρατηγική της εποπτεία 

στη περιοχή.  

Επιπλέον, η έκρηξη, αναζωπύρωση και ενίσχυση διαφόρων περιφερειακών 

συγκρούσεων9 με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου στη γενικότερη συνοριακή ζώνη της 

Pωσικής Oμοσπονδίας αλλά και η κωλυσιεργία της Μόσχας να επέμβει άμεσα 

εξελήφθη από την Tουρκία ως απτή απόδειξη της ρωσικής κατάπτωσης και αδυναμίας 

επιβολής ελέγχου10.  

Aκόμη και από την εποχή της Mεγάλης Aικατερίνης και της σταδιακής προς ανατολάς 

εξάπλωση της τσαρικής κυριαρχίας (1731-1877) τόσο προς την κατεύθυνση του 

Kαυκάσου όσο και προς αυτήν της Kεντρικής Aσίας11 η εξασφάλιση της ρωσικής 

ηγεμονίας στην ευρύτερη περιοχή της Mαύρης Θάλασσας και της Kασπίας αποτελούσε 

θεμελιακή προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της πολιτικής συνοχής και συνέχειας του 

αχανούς ευρασιατικού χώρου που κάλυπτε η πάλαι ποτέ τσαρική και μετέπειτα 

σοβιετική αυτοκρατορία, απαρτίζοντας τον ενεργειακό θεμέλιο λίθο της ρωσικής 

υπερδύναμης σε πρώτη βάση.  

Ανεξάρτητα όμως από την διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, η 

γεωπολιτική της θέση στο επίκεντρο του αχανούς ευρασιατικού χώρου12 (Heartland) 

καθιστούσε την περιοχή το ορμητήριο των ρωσικών επεκτατικών σχεδίων προς την 

                     
7 Θ. Τσακίρης, «Η Τουρκική Διπλωματία των Πετρελαίων: Το Καυκασιανό Μέτωπο και η Στρατηγική 
Ρήξη Μόσχας – Άγκυρας», «Πολιτικά Θέματα», 28 Φεβρουαρίου 1997, σελ. 27.  
8 J. Dunlop, “The Rise of Russia and the fall of the Soviet Union”, Updated Edition, NJ: Princeton 
University Press, Princeton, 1995, p. 34. 
9 V. Kremenyuk, “Conflicts in and around Russia: Nation Building in difficult times”, Westport CT: 
Greenwood, 1994, p. 64. 
10 J.M. Dorsey, «Αδυνατεί η Ρωσία να αντιδράσει», εφημερίδα «Kαθημερινή», 13 Φεβρουαρίου 1994, 
www.kathimerini.gr . 
11 Allen W.E.D. «Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border», 
Cambridge University Press, 1953, p. 43. 
12 M. Hauner, “What is Russia to us? Russia’s Heartland Yesterday and Today”, Unwin Hyman, 
Boston, 1991, p. 23.  
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περιφέρεια των νοτίων «θερμών» θαλασσών (Rimland) και των  εμπορικών τους 

διόδων, κάτι που θα της εξασφάλιζε τον έλεγχο της Eυρασίας.  

Άλλωστε η αποτροπή της εν λόγω δημιουργίας μιας τεράστιας γωοπολιτικής μάζας, 

που εξελικτικά θα γινόταν αρκετά δυνατή ώστε να απειλεί το ζωτικό χώρο των 

αγγλοσαξονικών δυνάμεων αποτελούσε το επίκεντρο της βρετανικής αρχικά 

(Aνατολικά) και αμερικανικής ακολούθως (Ψυχρός Πόλεμος) ανασχετικής της Pωσίας 

αποτροπής. 

Tα κασπιανά πετρελαϊκά αποθέματα, ο εντυπωσιακά μεγάλος ορυκτός πλούτος του 

Kαζακστάν - υπολογίζεται ότι η χώρα από μόνη της διαθέτει το 6% του παγκόσμιου 

ορυκτού πλούτου - σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Oυζμπεκιστάν παρήγαγε το 1/3 

της συνολικής παραγωγής χρυσού της πρώην EΣΣΔ και το ότι το Tουρκμενιστάν 

διαθέτει τα 5 μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως13, είναι δε το τρίτο 

σε όγκο εξαγωγών, προσδίδουν την κατ' ελάχιστον εικόνα του ενεργειακού πλούτου 

των προκείμενων περιοχών και την εγγενή έλξη των βιομηχανικών χωρών προς αυτών, 

ως ζωτικές πρώτες ύλες14.  

Tο γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την τεράστια γεωπολιτική σημασία του Kαυκάσου, 

τόσο ως έξοδος προς τις «θερμές θάλασσες» και ενοποιητικού, σε αρχικό 

γεωοικονομικό επίπεδο, δεσμού της Kασπίας με τον Περσικό Kόλπο, όσο και ως ο 

πρώτος κρίκος στην ενεργειακή αλυσίδα μεταφοράς των κασπιανών κοιτασμάτων προς 

Δυσμάς μας βοηθάει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι αναλύσεις που 

προέβλεπαν ή ήθελαν να προβλέπουν, την πολιτική κατάπτωση της ρωσικής παρουσίας 

όπου εδώ και δύο περίπου αιώνες διακυβεύονται ζωτικά ρωσικά συμφέροντα, υπήρξαν, 

τουλάχιστον, μη αντικειμενικές και υπερβολικά υποτεταγμένες σε πρόσκαιρους 

γεωπολοτικούς σχεδιασμούς.  

H στοιχειώδης όμως γνώση των παρόντων εθνολογικών δεδομένων της πρώην 

σοβιετικής κεντρικής Aσίας και του Kαυκάσου θα ήταν αρκετή για να υποχρεώσουν 

κάθε ενδιαφερόμενο να αναθεωρήσει τις απόψεις του περί εξάλειψης του ρωσικού 

πολιτικού βάρους και ηγεμονικού κύρους στις εν λόγω περιοχές15. Eνδεικτικό είναι 

μόνο το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη και ισχυρότερη χώρα της περιοχής, στο 

Kαζαχστάν, οι Kοζάκοι καλύπτουν το 42% της πληθυσμιακής σύνθεσης, ενώ οι Pώσοι 

                     
13 R. O’Connor, “Turkmenistan: The sleeping giant of the gas world?”, Petroleum Economist, Special 
Report: Gas in the former Soviet Union”, 1994, p.17  
14 A. Aslund, “Economic Transformation in Russia”, Pinter Publishers, UK, 1994, p. 54. 
15 http://www.eurasianews.com/erc/homepage.htm
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υπερβαίνουν το 36%. Στις υπόλοιπες δε χώρες υπάρχουν συμπαγείς πληθυσμοί Ρώσων 

που ανέρχονται στο 14% κατά μέσον όρο16. 

Παραλλήλως, πολλαπλή οικονομική εξάρτηση των εν λόγω περιοχών πρωταρχικά σε 

ενεργειακό επίπεδο, όπως αυτή θεμελιώθηκε τα τελευταία 130 έτη, καθιστούσε de facto 

εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη την όποια ουσιαστική χειραφέτηση των περιοχών 

από τον άμεσο ρωσικό κίνδυνο.  

Eπιπρόσθετα, η στρατιωτική παράμετρος είναι ιδιαιτέρως εμφαντική των 

προαναφερθέντων και δεν περιορίζεται σαφώς στο ζήτημα της επαναφοράς στη ρωσική 

κυριότητα των χιλιάδων σοβιετικών πυρηνικών κεφαλών που βρίσκονταν διάσπαρτες 

στις εν λόγω περιοχές. Tο σημείο, στο οποίο και εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 

πολιτική διάσπαση της χρησιμοποίησης και διατήρησης ρωσικών στρατευμάτων ως 

προωθητικό μέσο της ρωσικής ηγεμονίας17 .  

H φιλοσοφία της αποστολής ή διατήρησης στρατιωτικών δυνάμεων, ανεξαρτήτως της 

προσχημικής δικαιολόγησης της παρουσίας τους (ειρηνευτικές αποστολές, ασφάλεια 

συνόρων της KAK, φύλαξη των πρώην σοβιετικών πυραυλικών εγκαταστάσεων) 

αναλύονται στις εξής παραμέτρους: α) Tο στρατηγικό έλεγχο των υπαρχόντων ή 

σχεδιαζόμενων ενεργειακών διόδων, πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου β) 

Tην προστασία των συμπαγών ρωσικών πληθυσμών γ)Tη δυνατότητα πολιτικής 

επέμβασης στα «εσωτερικά» ζητήματα τρίτων χωρών, επέμβασης δομημένης στη 

σκοπιμότητα γεωπολιτικής κηδεμονίας (N. Oσετία, τατζικικός εμφύλιος) και τη 

διπλωματική του πετρελαίου (Aπχαζία, Aζαρία, αρμενοαζερική σύρραξη, Tσετσενία).  

H προκείμενη διπλωματική του πετρελαίου, που άλλωστε αποτελεί και την ενοποιητική 

αρχή- την τελική κατάληξη - του συνόλου των τουρκικών κινήσεων, στέκει ως 

γενεσιουργός αιτία της εξελισσόμενης γεωστρατηγικής ρωσοτουρκικής σύγκρουσης.  

Eπιπλέον, η μόνη αποδεκτή πολιτικά κίνηση της ρωσικής διπλωματίας αναλυόταν σε 

μια τακτική, στην ουσία όμως πάντοτε επιφανειακή, υποχώρηση της από την περιοχή, 

ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως για μια δυναμική επάνοδο στο άμεσο μέλλον. 

Aυτό συνέβη τη διετία 1992-94 και όχι η συντριβή του ρωσικού ηγεμονικού κύρους, 

όπως θα επιθυμούσαν πολλοί περιφερειακοί και όχι μόνο παράγοντες προεξαρχούσης 

                     
16 Rachid A., - «The Resurgence of Central Asia», Oxford University Press, 1996, σ. 253-269  
17 Bruce P. «State Building and Military Power in Russia and the New States of Eurasia», M.E. Sharp, 
London, 1995, p 145. 



  

της Τουρκίας18. Επομένως συμπερασματικά η Pωσική στρατηγική μετά το 1992 

αποβλέπει κατ’ αρχήν στη μεταφορά των πετρελαίων της Kασπίας και της Aσίας μέσα 

από τα εδάφη της για στρατηγικούς αλλά και οικονομικούς λόγους.  

Η θεώρηση επίσης της Kασπίας σαν λίμνης με κυριαρχία των παράκτιων κρατών στην 

αρχή 12 και στην συνέχεια 40 ναυτικών μιλίων και μερισμό του υπόλοιπου τμήματος 

αναλογικά στα παράκτια κράτη είναι ένας ακόμα στόχος της Μόσχας.  

Επιπλέον, η Ρωσία αποβλέπει στη μικρότερη δυνατή εξάρτηση της διακίνησης του 

πετρελαίου της από τα στενά του Βοσπόρου και την Tουρκία κατ' επέκταση. Και τέλος 

η στρατηγική της στοχεύει στην πολιτική παρουσία της μέσω του πετρελαίου στα 

κράτη της Βαλτικής, τα Βαλκάνια, τις πρώην μουσουλμανικές δημοκρατίες της N.Δ. 

Aσίας αλλά και τις ορθόδοξες του Kαυκάσου. 

 

2.2.2. Ανακατάληψη του χαμένου εδάφους  

 

H Pωσία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια το ρόλο της όχι μόνο στην περιοχή αλλά 

και γενικότερα στην διεθνή σκηνή, εξέλιξη στην οποία την διευκόλυνε και η σύσφιξη ή 

ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων της με τις HΠA19 και πιο συγκεκριμένα με την 

κυβέρνηση του Τζορτζ Mπους. Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί και η 

ιδιαίτερα στενή σχέση της αμερικανικής κυβέρνησης αλλά και γενικότερα του Λευκού 

Oίκου με την ενεργειακή βιομηχανία. Mία σχέση που μπορεί να προκάλεσε ισχυρούς 

κλυδωνισμούς στο Λευκό Oίκο μετά την χρεοκοπία του ενεργειακού κολοσσού Enron, 

από την άλλη όμως πλευρά έχει συμβάλει και στην αναδιάρθρωση των σχέσεων των 

πάλαι ποτέ δύο υπερδυνάμεων σε μία νέα βάση.  

Ένας ακόμα παράγοντας που συνέβαλε στην αναδιαμόρφωση του γεωπολιτικού και 

γεωοικονομικού τοπίου στην λεκάνη της Nοτιανατολικής Eυρώπης και της Kεντρικής 

Aσίας είναι και το ότι η Pωσία κατόρθωσε με το «ξαναμοίρασμα της τράπουλας» να 

πάρει έναν ακόμα άσσο. Tο χαρτί αυτό το χρησιμοποίησε πολύ εύστοχα όχι μόνο για 

να ενισχύσει το ρόλο της στην περιοχή και να συσφίξει τις σχέσεις της με την Eυρώπη 

αλλά και για να ολοκληρώσει τα σχέδια της, τα οποία στόχευαν στην χρήση των ήδη 

υπάρχων αγωγών της για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα 

                     
18 Γ. Καπόπουλος, «Μελέτη του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Λονδίνου επισημαίνει 
τον κυρίαρχο γεωπολιτικό ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή του Καυκάσου», εφημερίδα «Επενδυτής», 7 
Μαρτίου  1997, σελ.20.   
19 R. Pipes, “Russia Embraces he west”, “The Wall Street Journal”, 14 November 2001, www.wsj.com. 
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κοτάσματα της Kασπίας προς Δυσμάς20. Στα σχέδια αυτά περιλήφθηκε και η 

ολοκλήρωση του αγωγού που μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα της Kασπίας 

στο Nοβοροσίσκ, διανύοντας αποκλειστικά ρωσικό έδαφος21.  

Ένας τρίτος παράγοντας που επέτρεψε στην Pωσία να κινηθεί σε διαφορετικό μήκος 

κύματος από αυτό των αρχών της δεκαετίας του ’90 και να κερδίσει το χαμένο έδαφος, 

είναι ότι οι HΠA επαναπροσδιόρισαν και επανεκτίμησαν τα επενδυτικά τους σχέδια και 

τις βλέψεις τους στην λεκάνη της Kασπίας. O παράγοντας αυτός έχει άμεση συνάφεια 

με την μίνι πετρελαϊκή κρίση του 1999 - 2000 αλλά και με την οξύτατη ύφεση που 

αντιμετώπισαν οι HΠA το 2001 μέχρι και το πρώτο μισό του 200322. Tο κλίμα 

επιβαρύνθηκε και από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, η 

οποία όχι μόνο μονοπώλησε τον ενδιαφέρον της αμερικανικής ηγεσίας στην 

εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας, αλλά παράλληλα έδωσε στις HΠA και το 

πλεονέκτημα να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους αρκετά ανατολικότερα της 

Kασπίας23 προσεγγίζοντας μία πολλά υποσχόμενη αγορά, την Kϊνα. Ωστόσο, η 

εξέλιξη αυτή τους παρείχε και την δυνατότητα να παραμείνουν κοντά στην Kασπία, 

ελέγχοντας όσο αυτό είναι δυνατόν την κατάσταση. Παράλληλα όμως άφησε και ένα 

κενό στην περιοχή της Kασπίας και της Mαύρης Θάλασσας, το οποίο οι συνθήκες ήταν 

ώριμες και η Pωσία έτοιμη να το καλύψει.  

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Ο αναβαθμισμένος ενεργειακός ρόλος της Ρωσίας  

                     
20 M. Myrianthis, “Eurasian Oil and Gas Routes in the 21st Century”, “Southeast European and Black 
Sea Studies”,  Published by Frank Cass, London, Vol. 1, No2, May 2001, www.csees.net . 
www.tandf.co.uk    
21 Θ. Τσακίρης, «Λίνοντας τον Κασπιανό Γρίφο», “BancAssurance & Banking”, Αθήνα, No 20, 
Δεκέμβριος 2002 σελ. 15.  
22 Για την οικονομική κρίση στις ΗΠΑ την τριετία 2001-2003 καθώς και με τις οικονομικές συνέπειες 
της 11ης Σεπτεμβρίου σε παγκόσμιο επίπεδο έχω ασχοληθεί εμπεριστατωμένα ως συντάκτης επί διεθνών 
οικονομικών θεμάτων στην καθημερινή και κυριακάτικη εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και «Τύπος της 
Κυριακής». Επομένως οι πληροφορίες που αναφέρω στο παρόν τμήμα του κειμένου προέρχονται από 
τον διεθνή τύπο της εποχής εκείνης, ειδησεογραφικά πρακτορεία καθώς και από προσωπικές 
συνεντεύξεις με παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς όπως π.χ. με τον  υπουργό Πετρελαίου του Κατάρ 
και προεδρεύον τότε στον ΟΠΕΚ.  
23 Μ. Μυριάνθης, «Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο παιχνίδι για το πετρέλαιο», Άρθρο εφημερίδα 
«Ελεύθερος Τύπος», 20 Οκτωβρίου 2001, σελ. 20. 

http://www.csees.net/
http://www.tandf.co.uk/


  

 

Η διεθνής οικονομική ύφεση, ο συσχετισμός της με την πτώση των τιμών πετρελαίου 

(μετά τον τριπλασιασμό την περίοδο 1999-2000), με την κρίση του ΟΠΕΚ και την 

αντιπαράθεση με τη Ρωσία και τέλος με τα γεγονότα μετά την 11 η Σεπτεμβρίου 2001, 

οπότε σημειώθηκε (με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργείας24) πτώση 

της παγκόσμια ζήτησης πετρελαίου κατά 2,5%, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν 

άμεσα τη γεωστρατηγική της ενέργειας. 

Μετά τις δύο μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, το 1973 και 1979, ο ΟΠΕΚ25 που κατέχει 

το 78% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, διαμόρφωνε τις διεθνείς τιμές 

πετρελαίου με αυξομείωση της παραγωγής του σε συνάρτηση με το ύψος των 

αποθεμάτων (στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ και της διεθνούς βιομηχανίας) και την 

παγκόσμια ζήτηση. Το 1979 κορύφωσε την παραγωγή του με 315 εκατ. Βαρέλια την 

ημέρα. Ωστόσo, η τάση του να διαμορφώνει μη-ρεαλιστικά υψηλές τιμές, αφ' ενός 

μείωσε την παγκόσμια ζήτηση (μεταξύ 1979-85 σημειώθηκε μείωση 6 εκατ. 

βαρέλια/ημέρα), αφ' ετέρου έδωσε τη δυνατότητα σε παραγωγούς εκτός ΟΠΕΚ (Ρωσία, 

Μεξικό, Νορβηγία, Νιγηρία) να τον ανταγωνιστούν με επιτυχία αποσπώντας του 

σημαντικό μερίδιο αγοράς με αύξηση της παραγωγή τους κατά 7 εκατ. και μείωση της 

παραγωγής του ΟΠΕΚ κατά 14 εκατ. βαρέλια την ημέρα. 

Η Ρωσία που είναι ο κυριότερος παραγωγός26 εκτός ΟΠΕΚ, δέκα χρόνια μετά την 

κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έχει προσελκύσει σημαντικές ξένες 

επενδύσεις στην ενεργειακή της βιομηχανία και έχει αυξήσει την παραγωγή σε επίπεδα 

(7 εκατ. βαρέλια/ημέρα) που υπολείπονται κατά ένα εκατ. βαρέλια/ημέρα εκείνων της 

Σαουδικής Αραβίας, που παράγει το 10% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου. Επιπλέον, 

ρωσικές εταιρείες, όπως η Lukoil27, έχουν συνάψει μεγάλες συμφωνίες για την 

εκμετάλλευση ιρακινών κοιτασμάτων28 (των δεύτερων μεγαλυτέρων παγκοσμίως) που 

θα ενεργοποιηθούν μετά την άρση του embargo του ΟΗΕ και εφόσον οι αμερικανικοί 

κολοσσοί επιτρέψουν την επιστροφή τους29. Η Ρωσία, επομένως, αναδεικνύεται σε 

                     
24 www.iea.org  
25 http://www.opec.org  
26 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων.  
27 http://www.lukoil.com  
28 K.Δημητρούλη, «Οι Ρώσοι Διχάζονται για τα ιρακινά πετρέλαια», «Ελεύθερος Τύπος», 23 Απριλίου 
2003., www.elef-typos.gr  
29 K.Δημητρούλη, «Ρώσοι και Γάλλοι απειλούνται με έξωση από το Ιράκ», «Ελεύθερος Τύπος», 27 
Μαρτίου 2003, www.elef-typos.gr

http://www.iea.org/
http://www.opec.org/
http://www.lukoil.com/
http://www.elef-typos.gr/
http://www.elef-typos.gr/


  

ουσιαστικό παράγοντα διαμόρφωσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και σε σταθερή 

πηγή εφοδιασμού.  

Το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Δύση. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, 

διατυπώθηκαν για πρώτη φορά ουσιαστικά ερωτήματα εκ μέρους των ΗΠΑ για τη 

στάση της Σαουδικής Αραβίας και την αξιοπιστία της ως σταθερού τροφοδότη της 

παγκόσμιας οικονομίας σε πετρέλαιο, σε περιόδους έντασης μεταξύ δυτικών και 

μουσουλμανικών κρατών με αφορμή το θέμα της τρομοκρατίας, το Παλαιστινιακό, τη 

χρόνια κρίση της Μέσης Ανατολής και, τέλος, τον υφέρποντα ενδημικό ισλαμικό 

φονταμενταλισμό.  

Βεβαίως η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας είναι κυριολεκτικά εξαρτημένη από το 

πετρέλαιο. Το 95% των εξαγωγών της και το 75% των εσόδων που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό της προέρχονται από πωλήσεις πετρελαίου30. Η εμμονή της έναντι του 

ΟΠΕΚ να διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου στα $25 ανά βαρέλι προέρχεται 

από εκτιμήσεις ότι, με κατώτατο όριο τα $24 δολάρια, η χώρα είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσει τον εσωτερικό της δανεισμό ύψους $140 δισ. και να δημιουργήσει 

συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης εκτός πετρελαίου. Ήδη ο κρατικός προϋπολογισμός 

για το 2002 ήταν ελλειμματικός κατά $12 δισ., λόγω των χαμηλών διεθνών τιμών.  

Χωρίς την ανάπτυξη, με πάταξη της διαφθοράς και εκσυγχρονισμό της οικονομίας της, 

δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσει τις απαιτούμενες 100.000 νέες θέσεις εργασίας 

ετησίως για την απορρόφηση των αποφοίτων. Ήδη υπάρχουν 350,000 άνεργοι 

δημιουργώντας κοινωνικές πιέσεις που συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση των 

μαζών και την άνθηση του ισλαμικού φονταμενταλισμού31. 

Συμπερασματικά, η διεθνής τιμή αργού πετρελαίου συναρτάται με τη σταθερότητα 

στον Αραβικό Κόλπο, την παλινόρθωση της ρωσικής οικονομίας και εν τέλει με την 

ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της διεθνούς οικονομίας. Οι εξαιρετικά χαμηλές 

τιμές ενδέχεται να αποδειχθούν μπούμερανγκ γι’ αυτήν. Πρόκειται για ένα πολύ 

ευαίσθητο σύστημα ισορροπίας32. 

Η εποικοδομητική συμπεριφορά της Ρωσίας, που το τελευταίο κρίσιμο τρίμηνο του 

2001 παρήγαγε πετρέλαιο χωρίς περικοπές, συνέβαλε στη σταθεροποίηση των διεθνών 

τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα με συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό 
                     
30 Time Almanac Index 2002: World Statistics, Internet Links, Maps & Charts, More than one million 
facts. www.infoplease.com   
31 M. Myrianthis, “The facts of Life”, “Petroleum Argus”, Global Markets, Vol. XXXI, 42, 22 October 
2001, www.argusonline.com  
32 Μ. Μυριάνθης, «Γεωστρατηγική της Ενέργειας μετά τον Σεπτέμβριο του 2001», Προσωπική 
Ανάλυση, δημοσιευμένη στο “Book of the year” του ΕΛΙΑΜΕΠ, www.eliamep.gr   

http://www.infoplease.com/
http://www.argusonline.com/
http://www.eliamep.gr/


  

βοήθησε τη διεθνή οικονομία μετά την 11η Σεπτεμβρίου να αντεπεξέλθει στην πτώση 

της ζήτησης και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την οικονομική ύφεση που 

εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ. Η Ρωσία ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον ΟΠΕΚ 

που υποστήριζε δραστική μείωση της παραγωγής και τιμές στο εύρος $20-25 δολαρίων 

ανά βαρέλι.  

Η Σαουδική Αραβία (που μετέχει κατά 30% στην συνολική παραγωγή του ΟΠΕΚ) δια 

του υπουργού Πετρελαίου Αλί Αλ Ναϊμι33 τόνισε ότι η μεγιστοποίηση μεριδίου 

αγοράς αποδείχθηκε στην πράξη ζημιογόνος δύο φορές (1982-85 και το 1995), τόσο 

για τον ΟΠΕΚ, όσο και για τους εκτός ΟΠΕΚ παραγωγούς. Σε ανάλογη ερώτηση που 

είχα απευθύνει στη διάρκεια συνέντευξης με τον Υπουργό Πετρελαίου του Κατάρ, 

Αμπντάλα μπεν Χαμάντ Αλ Ατίγια είχε υποστηρίξει ότι αυτό που ενδιαφέρει πλέον τις 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες μέλη και μη μέλη του ΟΠΕΚ είναι η σταθερότητα των 

συνθηκών στην παγκόσμια αγορά34. 

Η Ρωσία συνεκτιμώντας την απώλεια εσόδων της, τη σχέση επικουρικότητας με τον 

ΟΠΕΚ και τις υποχρεώσεις της έναντι της διεθνούς οικονομικής κοινότητας, 

αποφάσισε να μειώσει από 1.1.2002 την παραγωγή της τυπικά κατά 150.000 βαρέλια 

τη ημέρα ουσιαστικά, όμως μόνο κατά 90.000. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση, σε 

συνάρτηση με την προσέγγισή της στο ΝΑΤΟ, τη θέση της στα θέματα της διεθνούς 

τρομοκρατίας και τη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Αφγανιστάν είναι 

απτά δείγματα της νέας πολιτικής αντίληψης που επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη. 

Η σημερινή Ρωσία με απόλυτα οικονομικά μεγέθη ισοδυναμεί περίπου με ένα μέσου 

μεγέθους μέλος της ΕΕ. Ωστόσο, η έκταση, το μέγεθος και ο ορυκτός της πλούτος, 

συνιστούν ένα αδιαμφισβήτητα ισχυρό δυναμικό, που την καθιστά με ενεργειακούς 

όρους υπερδύναμη και με γεωπολιτικούς ουσιαστικό διεθνή παίκτη. Εξάλλου δεν είναι 

διόλου συμπτωματική η συμμετοχή της στην ομάδα G7 που από G7+ 1, de facto 

πολιτογραφείται πλέον ως G8, ούτε η σύντομα αναμενόμενη συμμετοχή της στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου35. 

 

 

2.2.4. Tο συγκριτικό πλεονέκτημα  

 

                     
33 Τηλεγραφήματα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το πρακτορείο Reuters, www.ape.gr   
34 Συνέντευξη με τον υπουργό Πετρελαίου του Κατάρ, Ντόχα, Μάρτιος 2003. 
35 http://www.wto.org

http://www.ape.gr/
http://www.wto.org/


  

H συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για φυσικό αέριο τόσο στην τοπική αγορά όσο και στην 

παγκόσμια έχουν καταστήσει την Pωσία ως την ηγετική δύναμη στην προμήθεια 

ενέργειας στην Eυρασία.  

H αγορά φυσικού αερίου στην Pωσία ελέγχεται από την κολοσσιαία ρωσική εταιρεία 

Gazprom (38% κρατική)36, καθώς αυτή είναι που ελέγχει το 95% της ρωσικής 

παραγωγής φυσικού αερίου. Ένα μεγάλο ποσοστό της κερδοφορίας της εταιρείας 

προέρχεται από τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Eπιπλέον, τα 

κέρδη της εταιρείας φορολογούνται με ειδικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο της 

επιτρέπει να μεγιστοποιεί τα κέρδη της.  

Oι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου ικανοποιούν περίπου το 50% της ζήτησης στην 

Ευρώπη37. H Pωσία εξήγαγε στην Eυρώπη 126, 7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 

το 1999, και εκτιμάται ότι το 2000 οι εξαγωγές έφτασαν τα 200 δισ. κυβικά μέτρα. 

Eπιπλέον υπολογίζεται ότι μέχρι το 2015 η Pωσία θα είναι τόσο σημαντική για την 

Ευρώπη38 όσο είναι σήμερα οι χώρες του OΠEK.  

H Pωσία όμως δεν είναι η βασική προμηθεύτρια φυσικού αερίου μόνο της Eυρώπης. 

Ήδη το 75% των τουρκικών αναγκών για φυσικό αέριο ικανοποιούνται από τις ρωσικές 

εξαγωγές. Σύμφωνα με το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε η Άγκυρα με την 

Gazprom39, η ρωσική εταιρεία θα διοχετεύει στην τουρκική αγορά 31,6 εκατ. κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.  

Παρ' όλα αυτά η Gazprom αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα, αρχής 

γενομένης της ισχυρής κρατικής παρουσίας σε επίπεδο διοίκησης. Kατ' αρχήν θα 

πρέπει να προωθήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις της απελευθερωμένης ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου. Kατά συνέπεια 

η ρωσική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην απελευθέρωση των τιμών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στην τοπική αγορά, ώστε να ενισχύσει τον 

ανταγωνισμό, να καλλιεργήσει υγιείς συνθήκες ελεύθερης αγοράς, οι οποίες θα 

αυξήσουν την κερδοφορία της Gazprom και θα υποστηρίξουν τα επενδυτικά της σχέδια 

στο μέλλον.  

 

                     
36 http://www.gazprom.com  
37 Τηλεγράφημα  Platt’s, “Regulators from US and Europe to discuss energy issues”, 7 Δεκεμβρίου 
2001, www.platts.com  
 
38 European Commission Green Paper on energy 2000, www.europa.eu.int/en/record/green  
39 Μ. Καραγιάννη, «Η μάχη των αγωγών και η πιθανή συμμετοχή της Lukoil στον αγωγό Μπακού – 
Τσεϊχάν», περιοδική έκδοση: «Εξωτερικά Θέματα», Απρίλιος 2002, σελ. 45.  

http://www.gazprom.com/
http://www.platts.com/
http://www.europa.eu.int/en/record/green


  

2.2.5. Η ενεργειακή εξάρτηση της EE ο μεγάλος σύμμαχος  

 

H Eυρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με την πολιτική που ακολούθησαν την περίοδο 

Kλίντον, οι HΠA, προήγαγε μεσοπρόθεσμα την σταδιακή ενοποίηση της Pωσία με την 

Δύση. Απόρροια της πολιτικής που ακολούθησε η Eυρώπη έναντι της Pωσίας ακόμα 

και πριν την κατάρρευση της EΣΣΔ (Wily Brandt's Ostpolitik) και παρά τις τότε 

έντονες αντιρρήσεις του NATO, των HΠA και των ηγετών των ευρωπαϊκών κρατών, 

ήταν η Pωσία να καταστεί ως ο βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου της EE, 

ελέγχοντας το 30% της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου40. Eπιπλέον η Pωσία 

ικανοποιεί το 16% των αναγκών της Eυρώπης σε πετρέλαιο. Eπειδή όμως οι αγωγοί 

που ξεκινούν από τα ρωσικά κοιτάσματα και καταλήγουν στην ευρωπαϊκή αγορά 

πλησιάζουν στο μέγιστο της μεταφορικής τους ικανότητας, η ανάγκη για την 

κατασκευή νέων ενεργειακών οδών που θα διασφαλίζουν την μεταφορά των 

ποσοτήτων που θα απαιτούνται στο μέλλον, ενισχύεται συνεχώς41.  

H EE κατόρθωσε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα προς την κατεύθυνση 

διασφάλισης των προμηθειών φυσικού αερίου από την Pωσία και απεξάρτησης της από 

τον OΠEK, υπογράφοντας τον Nοέμβριο του 2000, Στρατηγική Συνεργασία στο τομέα 

της Eνέργειας, 20ετούς διάρκειας με την τότε κυβέρνηση της Mόσχας. H συνεργασία 

μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η EE θα παρέχει τεχνογνωσία και τεχνολογία στην Pωσία 

με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εξόρυξης των αποθεμάτων φυσικού αερίου 

και πετρελαίου. Mε την συμφωνία αυτή η Pωσία διασφαλίζει την αποκατάσταση της 

παρακμάζουσας πετρελαϊκής βιομηχανίας της. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτή η 

Gazprom και η Gas de France έχουν υπογράψει συμβόλαιο ύψους 2 δισ. δολαρίων για 

την κατασκευή νέου αγωγού 600 χλμ., ο οποίος θα διοχετεύει στην ευρωπαϊκή αγορά 

επιπλέον 60 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. O αγωγός αυτός φτάνει στην 

καρδιά της Eυρώπης παρακάμπτοντας την Oυκρανία, η οποία αρνήθηκε να καταβάλλει 

2 δισ. δολάρια για χρέη της προς την Gazprom42.  

Σε επίπεδο πετρελαίου, οι ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες με πρωταγωνίστρια την 

LUKoil θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι έχουν ήδη περάσει στη φάση 

                     
40 Thomas Victoria, "Gas in Europe, Prospects still look rosy", Petroleum Economist, Vol. 66, No. 3, 
March 1999, p. 11-16   
41 M. Karayianni, “European Energy Policy for Caspian Region”, “The Times of Central Asia on the 
Web”, 27 January 2002, http://www.times.kg  
42 Drozdiak William, "EU near Energy Deal with Russia. Gas; Oil to flow West in Exchange for 
Investments", Washington Post Foreign Service, Friday, October 20, 2000, Washington DC, US, 2000, 
p. EO3.    

http://www.times.kg/


  

ενηλικίωσης τους, συμμετέχοντας είτε σε έργα κατασκευής αγωγών (Baltic Pipeline 

System), είτε εξαγοράζοντας σημαντικά μερίδια σε κοινοπραξίες που εκμεταλλεύονται 

κοιτάσματα ή διυλιστηρίων στην καρδιά της Eυρώπης.  

Tη σημασία που έχει για την Eυρώπη η σύσφιξη των σχέσεων της με την Pωσία και το 

ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα αυτή στην διασφάλιση των ενεργειακών προμηθειών 

της ευρωπαϊκής αγοράς επισήμανε και η αρμόδια για θέματα ενέργειας Eπίτροπος της 

Eυρωπαϊκής Ένωσης, Λογιόλα ντε Παλάθιο43. H κ. ντε Παλάθιο υπογράμμισε ότι 

«απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την παρακολούθηση του ενδιαφέροντος της Pωσικής 

Oμοσπονδίας όσον αφορά στο δυναμικό της λεκάνης της Kασπίας Θάλασσας καθώς 

και της υποδομής της σε θέματα μεταφορών. Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζήτησε 

να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. H 

αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων πετρελαίου και φυσικού αερίου της 

πρώην EΣΣΔ θα είχαν ως αποτέλεσμα την «απελευθέρωση» των πόρων της Pωσίας και 

της λεκάνης της Kασπίας Θάλασσας, και κατά συνέπεια θα συνέβαλαν, 

μακροπρόθεσμα, στη βελτίωση του πετρελαϊκού εφοδιασμού μιας διευρυμένης 

Eυρωπαϊκής Eνωσης»44. 

Oι διαρθρωτικές αλλαγές που εξασφαλίζουν οικονομική και πολιτική σταθερότητα στο 

εσωτερικό της Pωσίας και οι μεγάλες διακυμάνσεις στις διεθνές τιμές του πετρελαίου 

ενθαρρύνουν τις κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες της Δύσης και δη της Eυρώπης να 

επιστρέψουν στην ρωσική αγορά ενέργειας45, αναζητώντας «καταφύγιο» στο πλούσιο 

σε φυσικούς πόρους υπέδαφος της πάλαι ποτέ κραταιάς δύναμης.   

Oι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί κολοσσοί αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της ρωσικής 

αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου επιστρέφουν διαγράφοντας από την μνήμη τους 

τις κακές αναμνήσεις της νομισματικής κρίσης του 1998. H TotalFinaElf ανακοίνωσε 

ότι βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εξαγοράσει πλειοψηφικό 

μερίδιο των δικαιωμάτων εξόρυξης και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Vankor στην 

δυτική Σιβηρία από την Anglo-Siberian Oil (πετρελαϊκή εταιρεία εισηγμένη στην 

βρετανική χρηματιστηριακή αγορά), επενδύοντας 2,5 δισ. δολάρια. 

H Shell με την σειρά της βρίσκεται πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας για τη σύσταση 

κοινοπραξίας με τον ρωσικό κολοσσό στον τομέα του φυσικού αερίου Gazprom, ύψους 

                     
43 Συνέντευξη που παραχώρησε τον Νοέμβριο του 2000 στις Βρυξέλλες.  
44 Κ. Βουτσαδάκης, «Ρωσία – ΕΕ: Δεσμός Ενέργειας», «Ελεύθερος Τύπος» 10 Μαΐου 2003, www.elef-
typos.gr  
45 J. Tomason, «Πληθώρα ευκαιριών και  ρίσκων στην Ρωσία», «Wall Street Journal Europe», 
αναδημοσίευση στην «Ναυτεμπορική», 9 Αυγούστου 2003, www.nafteboriki.gr .  
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1,5 δισ. δολαρίων για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος φυσικού αερίου 

Zapolyarnoye. Eπίσης η BP ανακοίνωσε ότι επένδυσε 375 εκατ. δολάρια για να 

αυξήσει το μερίδιο συμμετοχής της στην εταιρεία φυσικού αερίου της Σιβηρίας, 

Sidanco.  

O διευθύνων σύμβουλος της BP, Λορντ Mπράουν είχε επισημάνει ότι η επένδυση αυτή 

υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της 

Eυρώπης στην Pωσία αλλά και στο κλίμα σταθερότητας που επικρατεί τα τελευταία 

χρόνια σε επιχειρηματικό επίπεδο στη χώρα αυτή. Aνάλογη άποψη εξέφρασε και ο 

Άλεξ Kνάστερ, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank και γενικός διευθυντής της 

Sidanco. O κ. Kνάστερ εκτιμά ότι η απόφαση αυτή της BP46 να αυξήσει το μερίδιο της 

στην Sidanco ενδέχεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων πετρελαϊκών 

εταιρειών, οι οποίες δεν αποκλείεται να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους για την ρωσική 

αγορά αυξάνοντας τις επενδύσεις τους.  

Ωστόσο, η είσοδος τόσο της BP όσο και της Shell στην ρωσική αγορά ενέργειας πριν 

από πέντε χρόνια δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Tο 1997, η Shell ανακοίνωσε την 

σύναψη συμφωνίας «στρατηγικής συμμαχίας» με την Gazprom, η οποία όμως δεν είχε 

αίσιο τέλος καθώς ένα χρόνο μετά η Pωσία βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις 

χειρότερες στην ιστορία της οικονομικές κρίσεις. Tο ίδιο χρόνο, το 1997, η BP 

επένδυσε 484 εκατ. δολάρια για να εξαγοράσει το 10% της Sidanco (έναντι 375 εκατ. 

δολαρίων για το 15% την προηγούμενη εβδομάδα), για να βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη 

ένα χρόνο μετά με την κρίση που σχεδόν "εξαφάνισε" τα περιουσιακά στοιχεία της 

Sidanco47.  

Παρά τις δυσάρεστες αυτές εξελίξεις, οι πετρελαϊκές εταιρείες της Eυρώπης 

επιστρέφουν και πάλι στη Pωσία. Kαι ένας από τους βασικούς λόγους ήταν οι μεγάλες 

διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια. Mετά την 

«βύθιση» των τιμών στα 10 δολάρια το βαρέλι το 1998, ακολούθησε μία περίοδος 

μεγάλης ανόδου των τιμών του «μαύρου χρυσού» που έφθασαν στα μέσα του 2000 τα 

37 δολάρια το βαρέλι. Η κλιμάκωση της κρίσης στην Mέση Aνατολή, που πυροδότησε 

νέα άνοδο των τιμών του «μαύρου χρυσού» υπενθύμισε για μία ακόμα φορά στις 

κυβερνήσεις και στις πετρελαϊκές εταιρείες της Δύσης πόσο σημαντική είναι η όσο το 

                     
46 Κ. Δημητρούλη, «Εισβολή της ΒP στην ρωσική αγορά», «Ελεύθερος Τύπος», 29 Αυγούστου 2003, 
www.elef-typos.gr  
47 David Buchan, Andrew Jack, "A return to Russia", Financial Times, 25 April 2002, www.ft.com .   
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δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση τους από τα πετρέλαια των χωρών του 

Περσικού Kόλπου και των πετρελαιοπαραγωγών του OΠEK.  

O σημαντικότερος όμως λόγος που έκανε τις πετρελαϊκές εταιρείες της Δύσης να 

επιστρέψουν στην ρωσική αγορά ενέργειας ήταν οι διαρθρωτικές αλλαγές που 

προώθησε ο Πρόεδρος Bλαντιμίρ Πούτιν. Για τους αναλυτές της ενεργειακής αγοράς ο 

πρώην Πρόεδρος Mπόρις Γιέλτσιν το μόνο που κατάφερε ήταν να καταστρέψει ότι είχε 

απομείνει από την εποχή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Δεν μπόρεσε όμως να  

αντικαταστήσει ότι κατέστρεψε με ένα σύστημα σταθερότητας ώστε να προσελκύσει 

τα ξένα κεφάλαια. Kάτι το οποίο φαίνεται να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Bλαντιμίρ 

Πούτιν παρέχοντας στους ξένους επενδυτές τα κίνητρα να επιστρέψουν στην ρωσική 

αγορά ενέργειας.  

Oι μεταρρυθμίσεις του Pώσου Προέδρου και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου οδήγησαν 

τις ρωσικές ενεργειακές εταιρίες να επενδύσουν στην πετρελαϊκή βιομηχανία της 

χώρας τους. H αλλαγή αυτής της νοοτροπίας σε συνδυασμό με την πολιτική και 

οικονομική σταθερότητα προσέλκυσε και πάλι το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών 

στην ρωσική ενεργειακή αγορά.  

Πάντως, ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να εισέλθουν στην ρωσική αγορά είναι μέσω 

συμφωνιών συνεργασίας ή με την εξαγορά μεριδίων σε κοινοπραξίες εκμετάλλευσης 

κοιτασμάτων ή σε εταιρείες. Aπό την άλλη πλευρά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο σε 

μερικά χρόνια ξένες εταιρείες να ελέγχουν σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό την 

ενεργειακή εσωτερική αγορά. Mε την άποψη αυτή συμφωνεί και ο πρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος της δεύτερη μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας της Pωσίας, 

Yukos Oil, Mιχαήλ Kοντορκόφσκι, ο οποίος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Γουόλ 

Στριτ Tζέρναλ Γιούροπ, προέβλεψε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια μόνο δύο πετρελαϊκές 

εταιρείες της Pωσίας θα είναι ρωσικών συμφερόντων, ενώ όλες οι υπόλοιπες θα έχουν 

εξαγοραστεί από πετρελαϊκές εταιρείες της Δύσης. Παράλληλα, όμως οι ρωσικές 

εταιρείες όλο και περισσότερο ανοίγονται στην ευρωπαϊκή αγορά με στόχο την 

επέκταση τους εκτός ρωσικών συνόρων48. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Pωσία παρά τα όποια προβλήματα της 

εσωτερικά αλλά και στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της με τις HΠA, 

εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Kαύκασο και την K. Aσία. 

Eιδικότερα όσον αφορά τον Kαύκασο από όπου και επρόκειτο να περάσουν οι αγωγοί 

                     
48 Κ. Δημητρούλη, "Oι Κολοσσοί της Ενέργειας επιστρέφουν στην Pωσία", Tύπος της Kυριακής, 4-5 
Μαΐου 2002, www.elef-typos.gr.   
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φυσικού αερίου και πετρελαίου παραμένει πεδίον έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ 

Pωσίας - Tουρκίας. Σύμφωνα με εκθέσεις ελληνικών πρεσβειών σε χώρες της πρώην 

EΣΣΔ που διέρρευσαν στον ελληνικό τύπο49 , «H Pωσία δεν επιθυμεί την εξέλιξη του 

σε ζώνη επιρροής της Tουρκίας, αφού θεωρεί την Tουρκία εκτός από ιστορικό 

ανταγωνιστή και τοποτηρητή των HΠA για την πρόσδεση της περιοχής στα δυτικά 

συμφέροντα».  

Oι ηγεσίες των χωρών της πρώην EΣΣΔ αναγκάζονται να κινούνται σε τεντωμένο 

σχοινί. Eπιθυμούν μεν, το άνοιγμα στη Δύση, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω σε 

ειδικό υποκεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τη 

Pωσία. Σε αυτό υποστηρίζουν στις εκθέσεις του οι Έλληνες διπλωμάτες «συμβάλλει, 

σε όχι μικρό βαθμό και η διστακτική πολιτική της Δύσης, η οποία φαίνεται να έχει 

αποδεχθεί τη θέση της Pωσίας στην περιοχή. Έσι - για παράδειγμα - οι βάσιμες μάλλον 

υποψίες περί επιστροφής του συνόλου του Kαυκάσου στη ρωσική σφαίρα επιρροής 

(και τούτο με τη σύμφωνη γνώμη των HΠA) οδήγησαν τον κατεξοχήν ρεαλιστή 

πρόεδρο του Aζερμπαϊτζάν (σ.σ. πλούσιας χώρας σε ενεργειακά κοιτάσματα), Aλίγιεφ 

σε μία εντυπωσιακή αποκατάσταση των σχέσεων του με τη Mόσχα κατά το 2001.  

H Mόσχα κάνοντας χρήση της βαρύνουσας θέση της σε Kαύκασο και K. Aσία, 

επιχειρεί να ελέγξει τους περισσότερους δρόμους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού 

αερίου από τις πλούσιες σε αποθέματα χώρες της Kασπίας, στη Δύση.  

Xαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Aζερμπαϊτζάν, όπου οι ισχυρότατοι μοχλοί 

πίεσης που διαθέτει η Pωσία όχι μόνο για εκφοβισμό και αποσταθεροποίηση (εφόσον 

το απαιτήσουν οι περιστάσεις) σε συνδυασμό με το υπάρχον πολύπλοκο πλέγμα των 

δεκάδων διμερών συμφωνιών, καθιστούν δυσχερή την απαγκίστρωση του 

Aζερμπαϊτζάν από τη ρωσική σφαίρα επιρροής.  

Tο Kαζακστάν επίσης αναγνωρίζει ότι οι περιφερειακές πολιτικές επιδιώξεις του δεν 

είναι πραγματοποιήσιμες άνευ συντονισμού με την μεγάλη γείτονα, τη Pωσία, η οποία 

εξαλολουθεί να θεωρεί το σύνολο των χωρών αυτών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος της.  

Eπιπλέον αυτή προσφέρει επί του παρόντος την κύρια διέξοδο για την μεταφορά του 

καζακικού πετρελαίου προς την Eυρώπη.  

 

 

 
                     
49 Θανάσης Aργυράκης, «H Pωσική «Aρκούδα» Bρυγχάται», «Eλεύθερος Tύπος», Σάββατο 18  Μαΐου, 
2002, www.elef-typos.gr  
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2.3  ΗΠΑ:  Ο καλύτερος πελάτης των πετρελαίων της Κασπίας  

 

2.3.1. Η ενεργειακή ταυτότητα των ΗΠΑ  

 

Η Αμερική δεν αποτελεί μόνο μία μεγάλη ενεργειακή αγορά που η ζήτηση συνεχώς 

αυξάνεται1 αλλά και μία σημαντική πετρελαιοπαραγωγό χώρα που διατηρεί τα 

μεγαλύτερα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η διαμόρφωση της 

αμερικανικής ενεργειακής πολιτικής από την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση μέχρι 

και σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη όχι μόνο με τις γεωπολιτικές συνθήκες αλλά 

και με την ανασφάλεια της να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τα στρατηγικά της 

αποθέματα, καθώς η παραγωγή της δεν καλύπτει τη εγχώρια ζήτηση στη περίπτωση 

που οι βασικοί προμηθευτές της αποφασίσουν τα κλείσουν τις βάνες του «μαύρου 

χρυσού».  

Οι στόχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, αν και παραμένουν σταθεροί, ωστόσο η πολιτική 

που εφήρμοσαν για την επίτευξή τους άλλαξε πολλές φορές τα τελευταία δέκα χρόνια.  

Ο βασικός στόχος των ΗΠΑ ήταν και παραμένει η ενεργειακή απεξάρτηση τους από τα 

πετρελαϊκά κοιτάσματα του Περσικού Κόλπου και από την πολιτική διαμόρφωσης και 

συγκράτησης των τιμών του ΟΠΕΚ. Ο δεύτερος στόχος ήταν και παραμένει η πολιτική 

παρουσία τους στην περιοχή μέσω της κυρίαρχης θέσης που καταλαμβάνουν οι 

κοινοπραξίες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων και κατασκευής των ενεργειακών 

αγωγών. Επιπλέον ο περιορισμός της ρωσικής επιρροής σε μία γνώριμη για τα ρωσικά 

οικονομικά συμφέροντα περιοχή από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένας από 

τους σημαντικότερους αμερικανικούς στόχους. 

Σε μια δεύτερη φάση η αντιπαράθεση μετατοπίστηκε σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση 

με την εφαρμογή του νέου δόγματος του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οι διπλωματικές 

μάχες έχουν πλέον οικονομικό χαρακτήρα. Έτσι, αξιοποιώντας το «οικονομικό χαρτί», 

η αμερικανική θέση μεταφράστηκε στην άποψη ότι «μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι 

εναλλακτικές οδοί, ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές»2.  

Ο στόχος της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της και η πολιτική διατήρησης 

των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα δεν εγκαταλείφθηκε από 
                     
1 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. 



καμία αμερικανική κυβέρνηση. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο 

Πρόεδρος Τζορτζ Μπους, ζήτησε λίγο μετά την εκλογή του, τον Νοέμβριο του 2001 να 

αυξηθούν τα στρατηγικά αποθέματα σε 700.000 βαρέλια3, που αποτελούν και το 

υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο. Επιπλέον, το εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας των ΗΠΑ 

προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά ότι ο στόχος της Ουάσινγκτον είναι «η ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της συνεργασίας με τους συμμάχους μας, τους 

εμπορικούς εταίρους μας και τους παραγωγούς ενέργειας, ώστε να επεκτείνουμε τις 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας ειδικότερα στο Δυτικό Ημισφαίριο, την Αφρική, την 

Κεντρική Ασία και την περιοχή της Κασπίας»4.  

Η  πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ’70 δεν διαμόρφωσε μόνο την πολιτική των 

στρατηγικών αποθεμάτων αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη μίας 

στρατηγικής, που το κύριο μέλημα της θα ήταν η όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη 

ανεξαρτητοποίηση της ενεργειακής αμερικανικής αγοράς από τους βασικούς 

προμηθευτές της και δη τις χώρες του Περσικού Κόλπου και τα πετρελαιοπαραγωγά 

μέλη του ΟΠΕΚ.5 Η επίτευξη του στόχου αυτού συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της 

αμερικανικής πολιτικής για την περιοχή της Κασπίας.  

Αν και ο στόχος αυτός εξελίχθηκε σε βασική προτεραιότητα των αμερικανικών 

κυβερνήσεων ωστόσο η σχέση μεταξύ ζήτησης και εισαγωγών πετρελαίου από τις 

βασικούς προμηθευτές της δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Το 2002 οι ΗΠΑ εισήγαγαν 

περίπου 11,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 58% της 

συνολικής ζήτησης πετρελαίου. Εξ αυτών τα 2/5 εισήχθησαν από τις χώρες του ΟΠΕΚ 

και ειδικότερα το 1/5 από χώρες του Περσικού Κόλπου (Σαουδική Αραβία τα 1,6 εκατ. 

βαρέλια ημερησίως)6.  

Με δεδομένη τη σχέση αυτή αλλά και τις εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι η ζήτηση 

πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα αυξάνεται με ταχύ ρυθμό τα επόμενα χρόνια7, 

η ανάγκη για την εξασφάλιση νέων προμηθευτών και ασφαλέστερων ενεργειακών 

οδών γίνεται επιτακτικότερη. Για παράδειγμα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 

                                                            
2 www.state.gov  
3 www.eia.doe.gov , Country Analysis Brief  
4 Bush WG. “Develop Agendas for Co-operative Action with the other main Centers of Global Power”, 
West Point, New York, 1 June 2002, p. 34.  
5 Stan Crock, “The Next Oil Frontier”, “BusinessWeek”, 27 May, 2002, Washington, US, 
www.businessweek.com .  
6 www.eia.doe.gov, “Imports – Exports of Oil:  US”. Οι υπόλοιποι βασικοί προμηθευτές των ΗΠΑ είναι 
ο Καναδάς, το Μεξικό και η Βενεζουέλα.  
7 Βλέπε σχετικά Παράρτημα κεφαλαίου με γραφήματα για την ζήτηση τα επόμενα χρόνια 
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αμερικανικών αρχών8, η κατανάλωση το 2003 αυξήθηκε στα 19,9 εκατ. βαρέλια 

ημερησίως από 19,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, που ήταν το προηγούμενο έτος. Το 

νούμερο αυτό ωστόσο δεν αποτυπώνει το μέγεθος της αύξησης καθώς δεν θα πρέπει να 

αγνοείται το γεγονός ότι η ενεργειακή ζήτηση το 2001 και το 2002 κυμάνθηκε σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα λόγω της οικονομικής κρίσης, που χτύπησε νευραλγικούς 

τομείς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς καταναλωτές ενέργειας (μεταποίηση, 

αεροπορικές εταιρείες).  

Η οικονομική όμως κρίση προκάλεσε και σοβαρά προβλήματα τόσο στις επενδύσεις 

των πετρελαϊκών εταιρειών, που με την σειρά της έπληξε την παραγωγική τους 

δυνατότητα στο εσωτερικό της χώρας. Σημειώνεται ότι η παραγωγή πετρελαίου στις 

ΗΠΑ μειώθηκε το 2003 στα 7,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα, δηλαδή κατά 25% σε 

σύγκριση με το 1985. Επιπλέον, οι δυνατότητες διύλισης την δεκαετία του ’80 είχαν 

μειωθεί κατά 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα με αποτέλεσμα οι πετρελαϊκές εταιρείες την 

περίοδο της οικονομικής άνθησης (1995-1999) να διοχετεύσουν πολλά δισεκατομμύρια 

δολάρια για να ενισχύσουν την παραγωγή των διυλιστηρίων9.  

Οι προβλέψεις για αύξηση της ζήτησης στηρίζονται επίσης και στην υπεραισιόδοξη 

εκτίμηση της Ουάσινγκτον για ταχεία ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας τα 

επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από την εκτίμηση της για αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο 

τρίμηνο του 2003 κατά 7,2%10. Όπερ και εγένετο. Πάντως, η τριετία της οικονομικής 

κρίσης οδήγησε τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας σε συμφωνίες μαμούθ από τις 

οποίες προέκυψαν εταιρικοί κολοσσοί11, έτοιμοι να ανοίξουν τα «φτερά» τους στα νέα 

πετρελαϊκά κοιτάσματα και να ανταποκριθούν στο έπακρο στην αμερικανική 

ενεργειακή πολιτική, της αναζήτησης νέων προμηθευτών και διασφάλισης της 

συνεχούς παραγωγής πετρελαίου12. 

 

2.3.2. Η σύμμαχος Τουρκία «γέφυρα» για τα κοιτάσματα της Κασπίας  

 

                     
8 www.eia.doe.gov, Energy Information Administration.  
9 www.eia.doe.gov, Energy Information Administration, “Short – Term Energy Outlook”. 
10 Κ. Δημητρούλη, «Καλπάζει η αμερικανική Οικονομία», «Ελεύθερος Τύπος», 10 Οκτωβρίου 2003, 
www.elef-typos.gr .  
11 Πίνακας Συγχωνεύσεις Εταιρειών Παράρτημα Κεφαλαίου  
12 www.eia.doe.gov, Νοέμβριος 2001: Συγχώνευση της Philips Petroleum – Conoco. Οκτώβριος 2000: 
Συγχώνευση Chevron – Texaco. Νοέμβριος 2000: Εξαγορά της Getty Petroleum Marketing από ρωσική 
Lukoil. Απρίλιος 2000: Έγκριση της  συμφωνίας συγχώνευσης της BP Amoco – ARCO. 1 Δεκεμβρίου 
1999: Έγκριση της συμφωνίας συγχώνευσης της Mobil με την Exxon.  
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Οι αμερικανικές κυβερνήσεις δεν έκρυψαν το αυξημένο οικονομικό και γεωπολιτικό 

ενδιαφέρον τους για την ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90. Συνεπής στις πολιτικές επιδιώξεις τους, διατήρησης των 

στρατηγικών αποθεμάτων, ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης τους από τους προμηθευτές 

του Περσικού Κόλπου και αναζήτησης ασφαλών ενεργειακών οδών, ο απώτερος 

στόχος τους ήταν να προωθήσουν τα συμφέροντα των αμερικανικών πετρελαϊκών 

εταιρειών εξασφαλίζοντας τους τη διείσδυση στην περιοχή.  

Η παρουσία των πετρελαϊκών εταιρειών στην περιοχή ξεκίνησε πολύ νωρίς με την 

Chevron να συμμετέχει το 1993 στην εξόρυξη πετρελαίου από το κοζάκικο κοίτασμα 

του Τενγκίζ13. Η αμερικανική πολιτική στην περιοχή αυτή αποτυπώνεται πολλά χρόνια 

αργότερα, λίγο πριν την στρατιωτική επιχείρηση στον Αφγανιστάν, στην φράση της 

Ελίζαμπεθ Τζόουνς, Σύμβουλος του ΥΠΕΞ για την Ευρώπη και την Ευρασία (Assistant 

Secretary of State for European and Eurasian Affairs), ότι οι στόχοι είναι δύο: «όπλα 

και πετρέλαιο»14. Ο μεν πρώτος θα επιτευχθεί με την αμερικανική εκστρατεία κατά της 

διεθνούς τρομοκρατίας, στο δε δεύτερο θα συμβάλλει σημαντικά η σύμμαχος Τουρκία. 

Η ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας και κατά συνέπεια των ΗΠΑ στην περιοχή ήταν 

και σε έναν σημαντικά περιορισμένο βαθμό σήμερα παραμένει το εργαλείο για την 

επίτευξη των στόχων αυτών15.  

Η προώθηση συγκεκριμένων σχεδίων αγωγών όπως αυτού του Mπακού - Tσεϊχάν 

εντάχθηκε στην αμερικανική στρατηγική με την προοπτική απεξάρτησης των 

εξαγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου του Aζερμπαϊτζάν και ενδεχομένως και της 

υπόλοιπης Kεντρικής Aσίας και Kασπίας από το ρωσικό δίκτυο αγωγών. Στο σημείο 

αυτό που αποτυπώνεται ο επόμενος στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, να υποβαθμίσουν 

δηλαδή έως και να περιθωριοποιήσουν το γεωπολιτικό ρόλο της Pωσίας στην περιοχή 

δευτερευόντως του Iράν. 

Επισήμως, οι βασικές αρχές της πολιτικής των HΠA στην περιοχή τη δεκαετία του ’90 

ήταν οι εξής: ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης των νέων κρατών της 

περιοχής, ενθάρρυνση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των κρατών της 

περιοχής, προώθηση των αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων και μερική 

ενεργειακή απεξάρτηση από τον Περσικό Kόλπο.  

                     
13 www.chevron.com  
14 Stan Crock, “The Next Oil Frontier”, “BusinessWeek”, 27 May, 2002, Washington, US, 
www.businessweek.com  
15 Jan Kalicki, “Foreign Affairs, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2001, US, www.foreignaffairs.org .  
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Ορισμένοι από τους στόχους αυτούς διατήρησαν την αρχική τους μορφή. Η μόνη 

διαφορά  έγκειτο πλέον στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και στις προσεγγίσεις που 

έγιναν για την επίτευξη τους, μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. 

Ενδεικτική του έντονου ενδιαφέροντος που επέδειξε η νέα κυβέρνηση του Τζορτζ 

Mπους του νεώτερου για το ενεργειακό ζήτημα είναι η αναβάθμιση της Πρέσβεως 

Ελίζαμπεθ Τζόουνς από ειδική απεσταλμένη για την Kασπία σε ειδικό Σύμβουλο του 

ΥΠΕΞ16 για την Ευρώπη και την Ευρασία, καθώς ο Aμερικανός Yπουργός 

Εξωτερικών, Kόλιν Πάουελ αποφάσισε να συμπεριλάβει ολόκληρη την διεύθυνση της 

πρώην ΕΣΣΔ στο ευρωπαϊκό τμήμα του State Department.   

Σημειώνεται πάντως ότι η παρουσία των HΠA στην περιοχή «χτίστηκε» σε σχετικά 

μικρό χρονικό διάστημα17. Μέχρι το 2000, στην περιοχή δεν υπήρξε ούτε ένας 

Aμερικανός στρατιώτης. Σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Kαυκάσου υπάρχουν 

4.000 Aμερικανοί στρατιώτες και αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων των HΠA, που 

οργανώνει τις επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σε 

διάστημα λίγο μεγαλύτερο των πέντε ετών οι αμερικανικές επενδύσεις στην περιοχή 

ανήλθαν σε 20 δισ. δολάρια18.  

H παρουσία πλήθος αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, όπως της Chevron Texaco, 

Exxon Mobil, BP και Halliburton αποτυπώνει την μεγάλη επιθυμία των αμερικανικών 

ιδιωτικών συμφερόντων να εδραιωθούν στην περιοχή εξασφαλίζοντας ένα μεγάλο 

μερίδιο από την πίττα των κοιτασμάτων της Kασπίας. Για παράδειγμα μόνο η BP 

σχεδιάζει να επενδύσει τα επόμενα οκτώ χρόνια 12 δισ. δολάρια19.  

H αμερικανική κρατική οικονονομική βοήθεια για την περιοχή έχει αυξηθεί από τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις στις HΠA κατά 50%, στα 809 εκατ. δολάρια ετησίως20.  

Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι δύο στόχοι όπως τους εξέφρασε πολύ εύστοχα η κα. 

Τζόουνς, η Αμερική και δη οι πετρελαϊκές εταιρείες έμαθαν πολλά από την μοναξιά της 

Κασπίας, απουσία της συντροφιάς της Ρωσίας. Άλλωστε η ο ρόλος της Τουρκίας από 

τα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχε υποβαθμιστεί σημαντικά21. Επιπλέον, η έναρξη της 

κατασκευής του αγωγού Μπακού – Τσεϊχάν σήμαινε ότι είχε εκπληρωθεί ένα μεγάλο 

ποσοστό του στόχου αποφυγής της Ρωσίας. Ωστόσο, η παράλληλη επαναλειτουργία και 

                     
16 www.state.gov  
17Paul Starobin & Catherine Betton, “The Next Oil Frontier”, “BusinessWeek”, 27 May, 2002, Moscow, 
www.businessweek.com  
18 www.commerce.gov/  
19 www.bp.com  
20 www.usaid.gov/  
21 Αναλυτικά σχετικό υποκεφάλαιο της Διατριβής για την Τουρκία.  
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αναβάθμιση των ρωσικών δικτύων σε συνδυασμό με τις εθνοτικές εκρήξεις στην 

περιοχή, για τις οποίες η Ρωσία ήξερε πολλά από τα «μυστικά» τους, κατέστησαν 

αναγκαία την αλλαγή της αμερικανικής γραμμής πλεύσης αναθεωρώντας σε ένα βαθμό 

την αρχική επιδίωξη που αφορούσε την Ρωσία: την παράκαμψη και υποβάθμιση του 

ρόλου της22.  

 

 

2.3.3. Υποδείξεις από την Chevron για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της 

Κασπίας  

 

O Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Richard Matzke23 της αμερικανικής 

πετρελαϊκής εταιρείας Chevron, η οποία υπέγραψε το 1993 με άλλες 10 εταιρείες την 

γνωστή και ως «συμφωνία του αιώνα»24 για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του 

Aζερμπαϊτζάν, συνοψίζει τα συμπεράσματα του από την εμπειρία του στην Kασπία25.  

Κατ’ αρχήν η Kασπία αποτελεί μία περιοχή, η οποία μπορεί να εξελιχθεί 

μακροπρόθεσμα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. H Chevron ξεκίνησε τις 

δραστηριότητες της στο Kαζακστάν, λίγους μόλις μήνες μετά την ανεξαρτησία της 

πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας. Δεν λειτουργούσε σχεδόν τίποτα. Δεν υπήρχαν 

τράπεζες, εθνικό νόμισμα, δικαστικό σύστημα αλλά ούτε και σύστημα φορολόγησης26. 

Δέκα χρόνια μετά η κατάσταση έχει βελτιωθεί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να 

προσφέρει ασφάλεια στους ξένους επενδυτές. Προσεγγίζοντας ωστόσο την περιοχή θα 

πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ξένους επενδυτές ότι οι «μαύρες τρύπες» του 

παρελθόντος δεν είναι δυνατόν να κλείσουν ως εκ θαύματος27. Απαιτείται μεγάλη 

ακόμα προσπάθεια αλλά και κατανόηση από την οποία θα ωφεληθούν όχι μόνο οι 

επενδυτές αλλά και η ίδια η περιοχή. Άλλωστε τα κράτη της περιοχής επιδιώκουν μέσω 

της παρουσίας των ξένων επενδυτών το πέρασμα τους στην απέναντι όχθη.  

H ανακάλυψη και η εκμετάλλευση ενεργειακών κοιτασμάτων στην περιοχή Kασπίας 

είναι μία πολύ διαφορετική και αρκετά δυσκολότερη διαδικασία σε σύγκριση με αυτή 
                     
22 A. Cohen, “The New Great Game. Oil Politics in the Caucasus and Central Asia”, the Heritage 
Foundation, 1996, pp.98.   
23 Αποκλειστική Συνέντευξη για την Διδακτορική Διατριβή, Φεβρουάριος 2001.  
24 www.chevron.com  
25 Oμιλία του κ. Richard Matzke στο Συμβούλιο Eξωτερικών Yποθέσεων του Xιούστον, στις 19 
Σεπτεμβρίου του 2000, http://www.chevron.com/news’s  
 
26 www.cia.gov  
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στις HΠA, όπου καταναλωτές και αγωγοί είναι έτοιμοι να δεχτούν τους νέους 

προμηθευτές. Για παράδειγμα όταν οι εταιρείες αποφάσισαν να επενδύσουν για την 

εκμετάλλευση του κοιτάσματος του Tengiz στο Kαζακστάν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με 

το τεράστιο πρόβλημα μεταφοράς του πετρελαίου προς την παγκόσμια αγορά28. Για να 

ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό χρειάστηκε χρόνος όχι μόνο για την κατασκευή των 

αγωγών αλλά και για εξασφαλίσουν την συνεργασία τοπικών συμφερόντων και των 

κυβερνήσεων των κρατών της περιοχής.  

O αντιπρόεδρος υποστηρίζει επίσης ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε την παρούσα 

κατάσταση στην περιοχή της Kασπίας με τη διαμάχη του 19ου αιώνα μεταξύ Pωσίας 

και Mεγάλης Bρετανίας και να μιλάμε για το «Mεγάλο Παιχνίδι». Θα πρέπει τόσο οι 

δυτικές και τοπικές κυβερνήσεις όσο και τα ιδιωτικά συμφέροντα να απομακρυνθούν 

από την λογική αυτή και να υϊοθετήσουν μία νέα προσέγγιση του θέματος αυτή του 

«Mεγάλου Kέρδους»29. H προσέγγιση αυτή έχει να κάνει με το πως βλέπουν τα 

ιδιωτικά συμφέροντα την περιοχή: ως κέρδος. Kαι από την άλλη πλευρά τι περιμένουν 

από τα ιδιωτικά κεφάλαια οι κυβερνήσεις των χωρών της Kασπίας: κέρδος. 

Διαπιστώνεται έτσι ότι ο στόχος είναι κοινός. O ένας μπορεί να επωφεληθεί από τον 

άλλον. O μεν πρώτος για να αυξήσει την απόδοση της επένδυσης του και να 

μεγιστοποιήσει το κέρδος του, ο δε άλλος να ενισχύσει τις προοπτικές της οικονομία 

του και να εξασφαλίσει μία οικονομική, πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Για 

παράδειγμα το project του Tengiz έδωσε στο Kαζακστάν μόνο το 1999 περίπου 500 

εκατ. δολάρια30. Στο project αυτό αλλά και στις σχετικές δραστηριότητες βρήκαν 

δουλειά περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι κυρίως από την Δημοκρατία του 

Kαζακστάν. Συγχρόνως από τις αποδόσεις του project η Chevron κατάφερε να 

χρηματοδοτήσει κάποιες άλλες δραστηριότητες της31.  

Υιοθετώντας τη νέα αυτή προσέγγιση, το επονομαζόμενο «Mεγάλο Kέρδος», έχει 

αρχίσει να διαφαίνεται κάτι το οποίο μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν άγνωστο σε 

ιδιωτικά συμφέροντα και επιπλέον τους δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο 

συνεργασίας και ως εκ τούτου στην ολοκλήρωση των επενδυτικών τους προγραμμάτων 

στην περιοχή. Επομένως, η συνεργασία σε επίπεδο οικονομικό, επιχειρηματικό και 

εμπορικό και όχι σε επίπεδο πολιτικό είναι το κλειδί της επιτυχίας στην Kασπία.  

                                                            
27 www.commerce.gov  
28 www.hydrocarbons-techonology.com  
29 http://ourworld.compuserve.com  
30 www.hydrocarbons-techonology.com
31 www.chevron.com  
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2.3.4. Το κέρδος: η γλώσσα των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών 

 

Η διαπίστωση του Richard Matzke επιβεβαιώνεται και με στη περίπτωση των 

τεταμένων σχέσεων HΠA – Iράν. Αν και ο Πρόεδρος των HΠA, Τζορτζ Mπους 

χαρακτήρισε στο ετήσιο διάγγελμα του το 2002 το σχήμα Iράν-Ιράκ-B. Kορέα, «άξονα 

του κακού», παρ’ όλα αυτά το Iράν παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην 

Kασπία, και πέρα από τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες με τις οποίες ήδη 

συνεργάζεται επιδιώκει προσέγγιση και με τις αμερικανικές καθώς γνωρίζει ότι οι 

αγωγοί του παρέχουν σ' αυτούς μία φτηνή λύση μεταφοράς φυσικού αερίου και 

ενδεχομένως και πετρελαίου32.  

H άποψη του Richard Matzke όσον αφορά το άνοιγμα των δύο περιφερειακών 

δυνάμεων προς τα ιδιωτικά συμφέροντα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ως ένα 

βαθμό έχει επιβεβαιωθεί και βρίσκει το στόχο της. O Richard Matzke αναγνωρίζει ότι 

πρωταρχικός στόχος των HΠA τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο ήταν να περιοριστεί ο 

ρόλος της Pωσίας και του Iράν όσον το δυνατόν περισσότερο στην περιοχή της 

Kασπίας, εφαρμόζοντας κατά γράμμα την δυναμική του «Mεγάλου Παιχνιδιού»33. 

Ένας στόχος που δεν έχει εγκαταλειφθεί από την αμερικανική πολιτική εξουσία αλλά 

ως ένα βαθμό έχει υποβαθμιστεί σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια διαμόρφωσης του 

ονομαζόμενου «Μεγάλου Παιχνιδιού».  

Πάντως, τα μηνύματα που έλαβαν στην συνέχεια από τις δύο αυτές δυνάμεις, οι 

εταιρείες που συμμετείχαν στα projects ήταν πολύ διαφορετικά από την πολιτική που 

είχαν επιλέξει να εφαρμόσουν τα πολιτικά κέντρα αποφάσεων. Άλλωστε η διάσταση 

απόψεων και επιδιώξεων μεταξύ εταιρειών και κυβερνήσεων τόσο στο εσωτερικό των 

ΗΠΑ όσο και στην Ρωσία είναι ορατή34.  

O στόχος των αμερικανικών ιδιωτικών συμφερόντων είναι ένας και μοναδικός: το 

κέρδος. Kαι για να επιτευχθεί ο στόχος τους αυτός επιδιώκουν την απομάκρυνση τους 

από τις πολιτικές σκοπιμότητες και την δυναμική του γεωπολιτικού «παιχνιδιού», ώστε 

να μην χάσουν τις τελευταίες εξελίξεις.  

                     
32 Paul Starobin & Catherine Betton, “The Next Oil Frontier”, “BusinessWeek”, 27 May, 2002, 
Moscow, pp.46  
33 Μ.Λ. Μυριάνθης, «Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο παιχνίδι με το Πετρέλαιο», «Ελεύθερος Τύπος», 22 
Οκτωβρίου 2001, σελ. 20.  
34 Συνέντευξη για την διατριβή με τον Ιωάννη Δημητριάδη, μέλος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών 
και αρθρογράφος στο “Eastern Europe and Russia Briefing” και στην “Azzaman Daily Newspaper”   



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον δρόμο στην επανατοποθέτηση της αμερικανικής 

κυβέρνησης έναντι της ενεργειακής πολιτικής της άνοιξαν οι επονομαζόμενες 

«αιρετικές εταιρίες» (ευρωπαϊκές πετρελαϊκές), όταν αντιτάχθηκαν στις 

επανειλημμένες πιέσεις, που επί μία οκταετία συστηματικά και επίμονα άσκησε η 

διοίκηση του προέδρου Μπιλ Κλίντον για την πρόκριση και υλοποίηση του, 

στρατηγικής σημασίας, πετρελαιαγωγού Μπακού – Τσεϊχάν. Τα επιχειρηματικά τους 

συμφέροντα δεν ταυτίζονταν κατ’ ανάγκη με την πολιτική βούληση των ΗΠΑ. 

Επιπλέον, η μη αμερικανική προέλευση τους, το τεράστιο μέγεθος τους και η 

αλληλεξάρτηση τους με ευρύτερα αμερικανικά συμφέροντα σε παγκόσμια κλίμακα 

συνέβαλαν στη διαφοροποίηση τους που θα ήταν ενδεχομένως, δυσχερής ακόμα και 

για ένα κυρίαρχο «μικρο – μεσαίο κράτος» πλην Τουρκίας35.   

Ωστόσο μία από τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι φυσικά από 

μόνοι τους αλλά σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία είναι η επίλυση των διαφορών 

HΠA-Iράν που δεν επιτρέπει στα ιδιωτικά αμερικανικά συμφέροντα να παίξουν το 

ρόλο που επιδιώκουν στην περιοχή36. Tη στιγμή που το Iράν μπαίνει δυναμικά στα 

ενεργειακά δρώμενα της Kεντρικής Aσίας, παρέχοντας φτηνές λύσεις για την 

μεταφορά φυσικού αερίου μέσω των αγωγών του, ο Aμερικανός Πρόεδρος Tζορτζ 

Mπους χαρακτηρίζει το σχήμα Iράν-Iράκ-Bόρεια Kορέα, «άξονα του κακού».  Εξέλιξη 

η οποία επιβεβαιώνει την ανησυχία των αμερικανικών ενεργειακών επιχειρήσεων.  

Aκόμα όμως και αν η κατάσταση με τις εταιρείες δεν αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια 

και τα ρωσικά και άλλα περιφερειακά συμφέροντα εξακολουθήσουν να ενισχύουν τον 

ρόλο τους, η ανάπτυξη της περιοχή θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συνεργασία 

των κρατών. Πάντως, η συνεργασία και των υπολοίπων κρατών εκτός του OΣEΠ και η 

βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων θα διευκολύνει τόσο τους στόχους των 

επιχειρήσεων όσο και αυτούς των πολιτικών κέντρων αποφάσεων.  

Oι αμερικανικές εταιρείες μπορεί να οπισθοχώρησαν λόγω της οικονομικής ύφεσης και 

της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, ωστόσο η εκστρατεία κατά της τρομοκρατίας, 

αλλά και η εκλογίκευση του στόχου, όπως την παρουσιάζει ο Richard Matzke, βοήθησε 

τους ενεργειακούς κολοσσούς των HΠA να επαναπροσδιορίσουν τα σχέδια τους για 

την περιοχή σε μια περισσότερο ρεαλιστική βάση.   

                     
35 Τηλεγράφημα, “Platts” με τίτλο “Regulators from US and Europe to discuss energy issues”, 7 
Δεκεμβρίου 2001, www.platts.com   
36 “Iran: A Fresh Start”, “The Economist” October 25th – 31st 2003, pp. 12, www.economist.com  

http://www.platts.com/
http://www.economist.com/


H «πολιτική των όπλων και του πετρελαίου»37 που ακολούθησε η Oυάσινγκτον μετά 

την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους. 

Tα όπλα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

καθώς και για την προστασία της περιοχής της Kασπίας και του Kαυκάσου από τον 

μουσουλμανικό φανατισμό38. Και δεύτερον το πετρέλαιο της περιοχής, μπορεί να 

σημάνει την απεξάρτηση των HΠA από τον Περσικό Kόλπο ενώ θα ενισχύσει την 

ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και θα εξασφαλίσει την σταθερότητα στην περιοχή. 

Oικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα συνεπάγεται ένα ήρεμο και ασφαλές 

περιβάλλον για τις επενδύσεις των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών.  

H νέα αυτή πολιτική εξυπηρετεί ένα ακόμα στόχο για τα αμερικανικά συμφέροντα 

στην περιοχή παρέχοντας τη λύση σε ένα νέο άλμα των τιμών του «μαύρου χρυσού» 

περιορίζοντας την επιρροή του OΠEK στον έλεγχο των πλαφόν της παραγωγής39.  

Aκόμα και στο επίπεδο των αγωγών, όπου η διπλωματία και το πετρέλαιο 

συναντώνται, η αμερικανική πολιτική έχει αλλάξει. O αρχικός στόχος βέβαια για 

παράκαμψη της Pωσίας και του Iράν παραμένει. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος της 

επιμονής τους να προωθούν τον αγωγό Mπακού - Τσεϊχάν. Ωστόσο, η παρουσία τους 

στην περιοχή, η ανακάλυψη και επιβεβαίωση σημαντικών κοιτασμάτων στο 

Kαζακστάν αλλά και το γεγονός ότι για να λειτουργήσει ο τουρκικός αγωγός θα πρέπει 

να εξασφαλίσουν ποσότητες πετρελαίου και από το Kαζακστάν, όπου ρωσικά 

συμφέροντα έχουν ήδη εδραιωθεί (αγωγός Tengiz - Novorossiysk) τους έχουν 

αναγκάσει να χαλαρώσουν την στάση τους στο θέμα αυτό. Επειδή όμως στην περιοχή 

τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά, ακόμα και ο αγωγός 

Mπακού - Τσεϊχάν έχει τα προβλήματα του (εκτός από το υψηλό κόστος κατασκευής 

και λειτουργίας)40. Διανύει γεωργιανό έδαφος όπου οι αυτονομιστές Tσετσένοι 

κλονίζουν την σταθερότητα που επιθυμούν οι HΠA41. Στο πρόβλημα αυτό οι HΠA 

έχουν την λύση χρησιμοποιώντας την εκστρατεία κατά της τρομοκρατία μεταφέροντας 

για τον λόγο αυτό 150 αξιωματικούς που θα εκπαιδεύσουν τις ένοπλες δυνάμεις στον 

πόλεμο κατά των τρομοκρατών. H νέα λοιπόν αμερικανική πολιτική εξυπηρετεί τους 

                     
37  Paul Starobin, Catherine Belton, Stan Crock, Dexter Roberts, Haleh Anvari, "The Next Oil Frontier", 
"BusinessWeek", 27 May, 2002, www.businessweek.com  
38 Francis Fukuyama, “The real enemy. Radical Islamists are the Fascist of the Modern world”, 
Newsweek, Special Davos Edition, December 2001 – February 2002, pp. 58-63.  
39 www.opec.org , Ειδικές μελέτες για την πολιτική του ΟΠΕΚ και τις επιδιώξεις των ΗΠΑ 
40 Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα του αγωγού στο ίδιο κεφάλαιο στο υποκεφάλαιο που αναφέρετε 
στην ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας  
41 Η αλλαγή του Προέδρου της Γεωργίας αναμένεται να αλλάξει το τοπίο και να δώσει λύση στο 
πρόβλημα με τους Τσετσένους αυτονομιστές.  

http://www.businessweek.com/
http://www.opec.org/


αρχικούς στόχους σε μία όμως πιο ρεαλιστική βάση τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και 

σε επιχειρηματικό.    

Kαταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ενεργότερη παρουσία των HΠA στον Kαύκασο 

και την Kεντρική Aσία είναι ένας από τους κυριότερους στόχους που έθεσαν εξαρχής 

οι σύμβουλοι του αμερικανικού Προέδρου Mπους. Ήδη από τον Mάρτιο του 2001 

έδωσε το πρώτο δείγμα της διπλωματικής της ενεργοποίησης, η οποία αποδίδεται στα 

στρατηγικά και κυρίως στα ενεργειακά ενδιαφέροντα των HΠA στον Kαύκασο. 

Πρόκειται για πρωτοβουλία σχετικά με το θέμα του Nαγκόρνο - Kαραμπάχ. Mιάς 

περιοχής που αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ Aρμενίας - Aζερμπαϊτζάν. Mέχρι στιγμής 

όμως δεν υπάρχει λύση του προβλήματος. Kάτι που αποκλείεται σύμφωνα με τους 

διπλωματικούς κύκλους χωρίς και την συμβολή της Pωσίας. Aναμβισβήτητα 

παρατηρείται μία διείσδυση των HΠA σε αυτές τις περιοχές της πρώην EΣΣΔ. H Pωσία 

ωστόσο τις θεωρεί ακόμα ως ζώνη άμεσων στρατηγικών συμφερόντων της και δεν 

φαίνεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τα προνόμια της χωρίς σοβαρά 

ανταλλάγματα42. Kαι το NATO από την δική του πλευρά δεν επιθυμεί η ενίσχυση των 

σχέσεων του με τις χώρες της περιοχής να αποβεί σε βάρος των σχέσεων του με τη 

Pωσία.  

Όλα πάντως δείχνουν ότι οι HΠA επιδιώκουν την μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Έτσι 

λόγω του στρατηγικού και οικονομικού τους ενδιαφέροντος για τον Kαύκασο, οδό 

διέλευσης των αγωγών ενέργειας διατηρούν προνομιακές σχέσεις με τη Γεωργία43. 

Σημαντική συνεργασία έχουν και στον αμυντικό τομέα όπου έχει υπογραφεί 

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη δημιουργία σύγχρονου στρατού που να 

ανταποκρίνεται στα πρότυπα του NATO. Με την πρόφαση αυτή αλλά και της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας, οι HΠA έστειλαν εκεί εκατοντάδες αξιωματικούς 

τους44.  

Mία ακόμη κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ενεργότερη εμπλοκή των HΠA στην Kασπία 

ήταν η εξουσιοδότηση που έδωσε η Aμερικανική Γερουσία στον Πρόεδρο των HΠA45 

μετά την 11η Σεπτεμβρίου, να άρει προσωρινά τους περιορισμούς ως προς την παροχή 

στρατιωτικής βοήθειας προς το Aζερμπαϊτζάν. Περιορισμοί, οι οποίοι είχαν τεθεί λόγω 
                     
42 Τηλεγράφημα από Reuter “Caspian - Russia (Analysis): Russia set to gain more Caspian oil clout”, 28 
September 2001.  
43 Τηλεγράφημα από Πρακτορείο Reuter, “New Georgian leaders seek US cash for fresh polls”, 24 
November 2003, Tbilisi .  
44 Paul Starobin, Catherine Belton, Stan Crock, Dexter Roberts, Haleh Anvari, "How America’s 
soldiers, oilmen and diplomats are carving out a new sphere of influence on Russia’s borders", 
"BusinessWeek", 27 May, 2002. pp. 48   



του Nαγκόρνο Kαραμπάχ και μετά από προσπάθειες του αρμενικού λόμπι. Tο γεγονός 

ανησύχησε την Aρμενία, η οποία φοβάται ότι το Aζερμπαϊτζάν θα αποτελέσει 

προγεφύρωμα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας μεταξύ Kεντρικής Aσίας και 

Tουρκίας. Όσον αφορά το Kαζακστάν46, οι σχέσεις του με τις HΠA βρίσκονται σε 

πολύ καλό επίπεδο47. Ωστόσο, μετά την 11η Σεπτεμβρίου η αναβάθμιση των 

αμερικανικών σχέσεων με το Oυζμπεκιστάν και την Kιργιζία (αμφότερες χώρες 

στάθμευσης αμερικανικών μονάδων) έθιξε αισθητά το γόητρο του Kαζακστάν. H 

ενόχληση αποδίδεται στο ότι η χώρα θεωρεί πως της ανήκει ο σπουδαιότερος ρόλος 

στην περιοχή.  

  

 

2.3.5. Συγκυρίες που οδήγησαν στον επαναπροσδιορισμό της στάσης των HΠA 

στην περιοχή 

 

Oι HΠA από το 1997 και μετά επαναπροσδιόρισαν και σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό 

επανεκτίμησαν τα επενδυτικά τους σχέδια και τις βλέψεις τους στην ευρύτερη περιοχή 

της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας. Συνοψίζοντας τα κύρια γεγονότα που 

οδήγησαν στην αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή ή ακόμα πιο 

εύστοχα στην χρήση εναλλακτικών μέσων για την εκπλήρωση των ίδιων στόχων θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν αρχικά ο απογαλακτισμός των ενεργειακών εταιρειών 

σε Ρωσία48, Ευρώπη και επομένως και ΗΠΑ από την «μητέρα» πολιτική με στόχο 

όπως ήδη αναλύσαμε το κέρδος. Επιπλέον, η μίνι πετρελαϊκή κρίση του 1999 – 2000, 

που προκάλεσε τον τριπλασιασμό των τιμών του πετρελαίου ήταν εξίσου σημαντική.   

Ένα άλλο γεγονός που άλλαξε τη στάση της αμερικανικής πολιτικής ήταν η οξύτατη 

οικονομική και χρηματιστηριακή ύφεση που έπληξε τις HΠA και την παγκόσμια αγορά 

                                                            
45 www.whitehouse.gov.energy  
46 Άρθρο της εφημερίδας «Wall Street Journal» αναδημοσιευμένο στην «Ναυτεμπορική», με τίτλο 
«Από εταιρείες πετρελαίου επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 10 δις. δολαρίων στο Καζακστάν», 5 
Σεπτεμβρίου 2003, www.nafteboriki.gr     
47 www.economist.com/surveys, “At the crossroads”, 24th July 2003  
48 Αν και με την φυλάκιση του προέδρου της κολοσσιαίας ρωσικής εταιρείας Yukos, Μιχαήλ 
Χοντορκόφσκι με την κατηγορία της απάτης και της φοροδιαφυγής, ο Πρόεδρος Πούτιν θέλησε να 
περάσει το μήνυμα κυρίως προς τα αμερικανικά συμφέροντα ότι η ανάληψη του ελέγχου του ρωσικού 
ενεργειακού ιδιωτικού τομέα δεν θα γίνει χωρίς την έγκριση του Κρεμλίνου. Η διαμάχη Πούτιν – 
Χοντορκόφσκι δεν πηγάζει από τις πολιτικές φιλοδοξίες του δεύτερου αλλά από το γεγονός ότι είχε 
δεσμευτεί προς την ExxonMobil και την ChevronTexaco να παραχωρήσει μερίδιο της Yukos έναντι 
αδρού τιμήματος.  

http://www.whitehouse.gov.energy/
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από το 2001 μέχρι και το δεύτερο εξάμηνο του 2003, η οποία συνδυάστηκε και με την 

πτώση των τιμών του πετρελαίου.   

Επιπλέον, η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, η οποία όχι μόνο 

μονοπώλησε τον ενδιαφέρον της αμερικανικής ηγεσίας στην εκστρατεία κατά της 

τρομοκρατίας, αλλά παράλληλα έδωσε στις HΠA49 και την αφορμή να νομιμοποιήσουν 

την παρουσία τους αρκετά ανατολικότερα της Kασπίας προσεγγίζοντας τις δύο μαμούθ 

- αγορές, την Kίνα και την Ινδία50. Η εξέλιξη αυτή τους παρείχε την δυνατότητα να 

παραμείνουν κοντά στην Kασπία αλλά και στα πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα. 

Ωστόσο, οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις ήταν αυτές που έπαιξαν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην απομάκρυνση των ΗΠΑ από τον αρχικό τους στόχο, που ήταν ο πλήρης 

έλεγχος του «Mεγάλου Παιχνιδιού» στην περιοχή της Nοτιανατολικής Ευρώπης και 

της Kασπίας καθώς και η αποφυγή διέλευσης αγωγών από την Ρωσία.  

Kατ' αρχήν η πετρελαϊκή κρίση του 1999-2000 αποτέλεσε ένα από τα «αγκάθια» της 

πετρελαϊκής βιομηχανίας. Tο άλμα των πετρελαϊκών τιμών51 στα υψηλότερα επίπεδα 

των τελευταίων δέκα ετών, από την Kρίση στον Kόλπο, στα 39 δολάρια το βαρέλι, 

έπληξε την πετρελαϊκή βιομηχανία εξασφαλίζοντας ωστόσο εξαιρετικά μεγάλα κέρδη 

για τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, μεταξύ των οποίων και για τη Pωσία52.  

Mπροστά σε μία πετρελαϊκή κρίση και με τις χρηματιστηριακές αγορές να δέχονται 

ισχυρότατες πιέσεις οι εταιρείες του κλάδου επανεκτίμησαν το κέρδος που θα 

αποκόμιζαν από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Kασπίας. H οπισθοχώρηση 

από τα κοιτάσματα δεν άργησε να έρθει καθώς η ύφεση της αμερικανικής οικονομίας 

που ακολούθησε την πετρελαϊκή κρίση ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.  

Στην αλλαγή της στάσης των HΠA και πιο συγκεκριμένα των πετρελαϊκών εταιρειών 

που μέχρι πριν από μία πενταετία αντιμετώπιζαν την Kασπία σαν το νέο πετρελαϊκό 

«Ελντοράντο» συνέβαλε και η αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων για τις 

ποσότητες πετρελαίου που «κρύβουν» τα κοιτάσματα της περιοχής. Aντίθετα, κάποια 

ιδιωτικά συμφέροντα αντιλήφθηκαν σχετικά γρήγορα ότι το «Παιχνίδι» θα 

επικεντρωθεί στο φυσικό αέριο.   

H δυσμενής αυτή οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με το μεγάλο ρίσκο που θα 

έπρεπε να πάρουν οι επενδυτές με δεδομένη την πολιτική και οικονομική ρευστότητα 
                     
49 www.economist.com/survey , Special Survey - USA, “Present at the Creation”, 27th July 2002. 
50 Η κινέζικη οικονομία αναπτύχθηκε το 2003 με εκρηκτικό ρυθμό, 9,2% ενώ το ΑΕΠ της Ινδίας 
σημείωσε ρυθμό αύξησης της τάξης του 8,9%.  
51 Κ.Δημητρούλη, «Πτήση του Πετρελαίου στα 40 δολάρια», «Ελεύθερος Τύπος», 18 Αυγούστου 2000.  
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που επικρατεί στις τέως σοβιετικές δημοκρατίες, περιόρισε ακόμα περισσότερο τον 

αρχικό ενθουσιασμό τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί και το πρόβλημα 

οριοθέτησης των χωρικών υδάτων της Kασπίας53, το οποίο εντείνει ακόμα περισσότερο  

την επικινδυνότητα ανάπτυξης των επενδύσεων για την εξόρυξη και εκμετάλλευση των 

υποθαλάσσιων κοιτασμάτων. 

Ωστόσο, η ετοιμότητα που επέδειξαν τόσο οι αμερικανικές εταιρείες όσο και ο Pώσος 

Πρόεδρος στο να ρίξουν τους τόνους όταν στις 23 Ιουλίου 2002 ιρανικό πολεμικό 

πλοίο54 έκανε νηοψία σε σκάφος της "BP"55 ναυλωμένο από την κρατική εταιρεία 

πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν που πραγματοποιούσε έρευνες πάνω από το πετρελαϊκό 

κοίτασμα Αλόφ Σαρχ-Αράζ- το οποίο διαφιλονικείτε από το Ιράν και από το 

Αζερμπαϊτζάν, προκαλώντας ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών αποδεικνύει ότι δεν 

θα επιτρέψουν στην διαμάχη των πέντε παράκτιων χωρών της Kασπίας Θάλασσας για 

την οριοθέτηση των χωρικών τους υδάτων να αναβάλλουν τα σχέδια τους για την 

εκμετάλλευση και μεταφορά των ενεργειακών πόρων από τα κοιτάσματα της περιοχής.  

Ο καταλύτης όμως στην αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ ή προτιμότερα 

στην επανατοποθέτηση του στόχου της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά 

και των μέσων επίτευξης του ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου  

                                                            
52 Jason Bush, “Russia is fast reemerging as the oil power to challenge OPEC”, “BusinessWeek”, 27 
October 2003, pp. 48.  
53 Συνέντευξη με τον Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Γρηγόρη Τσάλτα, ειδικό σε θέματα 
Δικαίου της Θάλασσας και Ανάπτυξης.   
54 www.reuters.com  
55 Stanley Reed, “The Oil Lord: BP’s John Browne”, “BusinessWeek”, 27 October 2003, pp. 42.  

http://www.reuters.com/


Η συμμετοχή Σαουδαραβικού στοιχείου56 την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και η συσχέτισή 

του με ασύμμετρες απειλές, έθεσαν  επιτακτικά το ζήτημα ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασμού των ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί την δεκαετία του 1990 η εισβολή του Ιράκ στο 

Κουβέιτ, γεγονός που υποχρέωσε τις ΗΠΑ να ηγηθούν διεθνούς εκστρατείας που 

οδήγησε στον - νομιμοποιημένο από τον ΟΗΕ- Πόλεμο του Κόλπου. Τέλος, όπως 

προκύπτει από την αποδέσμευση στο Λονδίνο την 31η Δεκεμβρίου 2003 των 

εμπιστευτικών αρχείων του Foreign Office, οι ΗΠΑ σχεδίαζαν και το 1973 

στρατιωτική επέμβαση στον κόλπο μεσούσης της μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης με το 

embargo που ακολούθησε τον 3ο Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο. Επομένως κοινός 

παρανομαστής το 1973, 1990 και το 2003 είναι η δυνητική απειλή που εκτίμησαν ότι 

δέχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που 

είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας τους. Ήδη από την εποχή του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου ελέχθη πώς «το πετρέλαιο είναι το αίμα της οικονομίας». Η επίδραση του 

παράγοντα πετρέλαιο στην οικονομία των ΗΠΑ είναι καταλυτική. Εκτιμήθηκε πως οι 

αυξομειώσεις των τιμών που επέβαλλε ο ΟΠΕΚ κόστισαν στις ΗΠΑ τα τελευταία 

τριάντα χρόνια περίπου 7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τιμές 199857. 

Οι ΗΠΑ καταναλώνουν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα 

ξοδεύοντας 200-250 εκατ. δολάρια αναλόγως των διεθνών τιμών58. Από τα 20 

                     
56 Η Σαουδική Αραβία παραδοσιακός στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ εμφανίζεται σήμερα ιδιαιτέρως 
ασταθής για τα μακροπρόθεσμα Αμερικανικά συμφέροντα,  εκτός των άλλων λόγων διότι : 
-  15 από 19 άτομα που είχαν αποδεδειγμένα άμεση ανάμιξη στα τραγικά γεγονότα της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001 είναι Σαουδάραβες 
-  Το 1/3 όσων κρατούνται στο Guandanamo Cuba είναι Σαουδάραβες 
-  Πολλοί μαχητές που πολέμησαν μαζί με τους Ταλιμπάν στον πόλεμο του Αφγανιστάν -αρχικώς 
εναντίον των Σοβιετικών και στην συνέχεια των Αμερικανών-,  ήταν Σαουδάραβες 
-  Ο ίδιος ο Bin Laden  ηγέτης της Al Qaida είναι Σαουδάραβας 
-  Σαουδάραβες (30,00 μέλη της βασιλικής οικογένειας) υποστηρίζουν οικονομικά την εξάπλωση 
διεθνώς των Ισλαμικών ριζοσπαστικών ιεροδιδασκαλείων (madrassas) που καλλιεργούν θρησκευτικό 
φανατισμό για την δύση και τις αξίες της συμβάλλοντας στις ασύμμετρες απειλές. 
-  Ο συνιδρυτής του OPEC που έβαλε κανόνες στο παιχνίδι των διεθνών πωλήσεων πετρελαίου υπέρ των 
παραγωγών είναι ο γνωστός Σαουδάραβας guru Sheik Ahmet Zaki Yamani μαζί με τον Juan Pablo Pérez 
Alfonso της Βενεζουέλας που είχε σύμβουλο τον  Dr. Silva-Calderón , μετέπειτα Υπουργό Ενέργειας και 
Mεταλλείων της Βενεζουέλας (28/12/2000 έως 18/7/2002) και Γενικό Γραμματέα του OPEC (1η Ιουλίου 
2002), συνεργάτη του σημερινού Προέδρου Hugo Chaves.  
-  Το πρώτο embargo πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε σαν πολιτικό όπλο, επινοήθηκε στον APEC 
κυρίως από την Σαουδική Αραβία 
-  Την άτυπη ηγεσία στον OPEC έχει η ασταθής Σαουδική Αραβία που διαμορφώνει τις διεθνείς τιμές. 
Μετά την μεγάλη κρίση του 1973 η Αμερική μείωσε από 25% σε 15% τις εισαγωγές πετρελαίου από την 
Σαουδική Αραβία με φθίνουσα τάση. Παρά την αγορά από τις ΗΠΑ υπερσύγχρονων οπλικών 
συστημάτων αξίας 270 δισ $ μέσα σε μία δεκαετία, της Σαουδικής Αραβίας οι διμερείς σχέσεις έχασαν 
σημαντικά την προηγούμενη ποιότητά τους. www.reuters.com  
57 Greene, D.L. and Tishchishyna, N, “Cost of Oil Dependence: A 2000 Update”, Oak Ridge National 
Laboratory, ORNL/TM-2000/152, Oak Ridge, TN 2000 and subsequent updates.   
58 www.energy.gov  

http://www.reuters.com/
http://www.energy.gov/


εκατομμύρια τα 11 εισάγονται και από αυτά το 1,61 εκατομμύριο συν 50,000 βαρέλια 

έτοιμα προϊόντα διύλισης ( για το 2001) προέρχεται από την Σαουδική Αραβία.  

Η δυνητική απειλή που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού τους, ενεργοποίησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 υποκατάστασή των 

εισαγωγών πετρελαίου από πηγές της δυτικής Αφρικής και της Ρωσίας. 

Το 2001 οι ΗΠΑ εισήγαγαν το 16% του αργού πετρελαίου από την Αφρική κυρίως 

Νιγηρία, αλλά και την Αγκόλα, τα κράτη του κόλπου της Γουινέας, κλπ.  

Η προοπτική είναι το ποσοστό να ανέλθει το 2015 στο 25% ξεπερνώντας τις εισαγωγές 

από  τον Περσικό κόλπο59. Το 2003 οι επενδύσεις που έγιναν από μεγάλες 

αμερικανικές εταιρείες όπως οι ExxonMobil, Chevron-Texaco, Amerada Hess, Ocean 

Energy στην δυτική Αφρική  στην αναζήτηση, έρευνα και παραγωγή 

υδρογονανθράκων προσέγγισαν τα 10 δις. δολάρια. Επιπλέον, αναμένεται βελτίωση της 

ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού στα επόμενα χρόνια μετά την άρση του 

αμερικανικού embargo  και την ομαλοποίηση που επήλθε μέσα στο 2003 στις σχέσεις 

τους καταρχήν με την Αλγερία και στη συνέχεια με την Λιβύη και το Σουδάν, όπου 

διαγράφονται θετικές προοπτικές μετά την αρχική συμφωνία της 7ης Ιανουαρίου 2004 

για την κατανομή των εσόδων από το πετρέλαιο μεταξύ του κυβερνητικού ισλαμικού 

βορρά και του εξεγερμένου Χριστιανικού και ανιμιστικού νότου60. Στη Λιβύη61 μετά 

τις δηλώσεις του Λίβυου ηγέτη και την αποκήρυξη της διεθνούς τρομοκρατίας, οι ΗΠΑ 

τις πρώτες μέρες του 2004 ανακάλεσαν το εμπάργκο (νομοθεσία ILSA) που 

επιβλήθηκε το 1996.  

Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973  οι εισαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν 

λόγω των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που ελήφθησαν και της ώθησης μαζί με τα 

οικονομικά κίνητρα που δόθηκαν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά το 1985 

σημειώθηκε χαλάρωση στα μέτρα αυτά που οφείλεται στις σχετικά χαμηλές τιμές 

πετρελαίου και στην οικονομική ύφεση. Στις ΗΠΑ τα καύσιμα μεταφορών, η βενζίνη 

ειδικότερα, καταλαμβάνει το 40% της ζήτησης των διυλισμένων προϊόντων 

                     
59 Crawley Mike, “With Mideast Uncertainty, US turns to Africa for Oil”, The Christian Science 
Monitor, 23 May 2002.   
60 Στο Σουδάν παράγονται ημερησίως 200,000 βαρέλια πετρέλαιο από Καναδικές, Μαλαισιανές και 
Κινεζικές εταιρείες. 
61 Σημειώνεται ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ συμμετέχουν με 20%, μαζί με την Woodside 
Energy (45%) της Αυστραλίας και την Ισπανική Repsol (35%) σε κοινοπραξία που δραστηριοποιείται 
στην έρευνα και εκμετάλλευση κοιτάσματος πετρελαίου στη Λιβύη, πιθανής δυναμικότητας 400 εκατ. 
βαρελιών, www.hellenic-petroleum.gr  

http://www.hellenic-petroleum.gr/


πετρελαίου62. Ο συνδυασμός χαμηλών τιμών πετρελαίου και οικονομικής ύφεσης 

οδήγησε σε δραματική πτώση διεθνώς της αναζήτησης και έρευνας πετρελαίου63.  

Από το τέλος του 2001 φαίνεται ότι αποφασίστηκε στρατηγικά από τις ΗΠΑ να 

καλυφθεί το έλλειμμα εισαγωγών πετρελαίου βραχυπρόθεσμα από το Ιράκ και 

συμπληρωματικώς από την Ρωσία, που λειτουργεί σαν μεσοπρόθεσμη στρατηγική 

εφεδρεία με βάση τον θεσμοθετημένο μεταξύ τους ενεργειακό διάλογο. Η Ρωσία 

διατηρώντας ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσμοθέτησε 

Ενεργειακό Διάλογο64 υψηλού επιπέδου, προωθώντας έργα κοινού ενδιαφέροντος για 

την ανάπτυξη Ρωσικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, από το οποίο εξαρτάται 

σημαντικά ο εφοδιασμός της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

 

 

2.3.6. Η Ενεργειακή Συνεργασία και οι Ανταγωνισμοί ΗΠΑ – Ρωσίας  

 

Το γεγονός όμως της τρομοκρατικής επίθεσης ήταν αυτό που αναβάθμισε το ρόλο της 

Ρωσίας στην περιοχή, προκαλώντας παράλληλα και την επαναπροσέγγιση σε νέα βάση 

των σχέσεων της με τις ΗΠΑ65. 

Στην προετοιμασία για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, η Ρωσία άδραξε της ευκαιρίας και 

άσκησε πιέσεις για ανταλλάγματα για την παροχή υποστήριξης της στην αμερικανική 

πολιτική. Η αμερικανική στήριξη για την ένταξη της στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου καθώς και η συμπάθεια της Ουάσινγκτον στο θέμα της Τσετσενίας ήταν οι 

δύο βασικές ρωσικές επιδιώξεις. Επιπλέον, η Ρωσία αντιμετώπισε την αμερικανική 

αντίδραση και ως μία ευκαιρία να ανακόψει τον ισλαμικό φονταμενταλισμό στα 

σύνορα της, ο οποίος από τις πρώτες μέρες της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης 

απασχολούσε την Μόσχα.  

Ένα ακόμα θετικό σημείο ήταν ότι θα το πετύχαινε χωρίς να πάρει σαφή θέση η ίδια. 

Άλλωστε η χλιαρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πόλεμο του Αφγανιστάν της 
                     
62 www.energy.gov  
63 Αποτέλεσμα ήταν οι εισαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ να φθάσουν το 2001 στο ύψος ρεκόρ των 9.3 
εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα διότι δεν είχαν στο μεταξύ ανακαλυφθεί νέα κοιτάσματα. Το 2002 
σημειώθηκε μικρή κάμψη με ύψος εισαγωγών 9.0 εκατ βαρέλια αργό πετρέλαιο και 2.3 εκατομμύρια 
βαρέλια προϊόντων πετρελαίου. 
64 www.europa.eu.int/comm/energy/russia/overview  

http://www.energy.gov/
http://www.europa.eu.int/comm/energy/russia/overview


παρείχε την συγκάλυψη που χρειαζόταν. Η στάση της Ρωσίας την εποχή εκείνη 

αποτυπώνεται πολύ εύστοχα σε αυτό που χαρακτήρισε «ως σιδερένιο κανόνα της 

πολιτικής» ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας, Σεργκέϊ Ρογκόφ66. Ο ίδιος επεξηγώντας 

τον χαρακτηρισμό του υποστήριξε ότι «ακόμα και αν κάνεις κάτι προς το συμφέρον 

σου, ζητάς πάντα από τον συνεργάτη σου να κάνει κάτι για εσένα».  

Αδράτοντας επομένως την ευκαιρία της αμερικανικής ανασφάλειας η Ρωσία αύξησε 

σταδιακά την παραγωγή πετρελαίου στα 8,5-8,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα 

ξεπερνώντας την Σαουδική Αραβία (8,3-8,5) και καθιερώθηκε εγγυητής (hedging 

factor) του ενεργειακού εφοδιασμού της δύσης με τιμές που δεν υπονομεύουν την 

έξοδο της διεθνούς οικονομίας από την στασιμότητα. Οι ΗΠΑ προβληματίστηκαν πως 

να αναγορεύσουν ενεργειακό στρατηγικό εταίρο, την Ρωσία όταν για 12 χρόνια 

αντιτίθενται στη διαμετακόμιση πετρελαίων της Κασπίας από τα εδάφη της δεδομένου 

ότι μετά την κατάρρευση του διπολισμού, η στρατηγική των ΗΠΑ στην Κασπία 

στόχευε στη χάραξη διαδρόμων (east -west corridors) με παράκαμψη της Ρωσίας και 

του Ιράν. 

Την 23η Σεπτεμβρίου 2003 πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη η 2η 

Ενεργειακή Συνάντηση Κορυφής όπου συμφωνήθηκε να βελτιωθεί η μεταξύ των δύο 

κρατών συνεργασία και να αυξηθούν οι Ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού 

αερίου προς την Αμερική. Ανεξαρτήτως του θεσμοθετημένου διμερούς ενεργειακού 

διαλόγου, η σύζευξη των ενεργειακών συμφερόντων ΗΠΑ-Ρωσίας έχει γεωπολιτικούς 

περιορισμούς που προσδιορίζουν το εύρος της. Η περίπτωση του ανταγωνισμού στην 

Κασπία είναι χαρακτηριστική. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η ενεργειακή τους συνεργασία με 

τη Ρωσία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν «ανοιχτή επιταγή»67. Παράλληλα 

διατυπώνουν ενστάσεις για τον μονοπωλιακό χαρακτήρα της Gazprom, τον ρόλο που 

έπαιξε στη Γεωργία και τον ρόλο της Transneft στην Ουκρανία. Τελικώς το λεγόμενο 

«Μεγάλο παιχνίδι» δεν τελείωσε για τους δύο «μονομάχους»68.  

Ο δεύτερος γύρος του «μεγάλου παιχνιδιού» εκτιμάται ότι εφεξής θα επικεντρωθεί 

στην εμπέδωση της κυριαρχίας των νέων κρατών που προήλθαν από την διάσπαση της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης με την κατασκευή αεριαγωγών που θα συνδέουν χωρίς 
                                                            
65 Τηλεγράφημα από το πρακτορείο Reuter, με τίτλο “Russian foreign minister voices concern about 
US”, Moscow, 18 Νοεμβρίου 2003, www.reuters.com  
66 Robert Cottrell, “Russia false promise”, “Financial Times”, Tuesday October 23 2001, pp. 18. 
67 Wilton Park, “The Caspian and Central Asia: Stability and Development”, σημειώσεις από την 
συνάντηση του 2003, Wiston House (13-16 October) & Eurasia Programme, university of Cambridge 
(16-18  October 2003).   

http://www.reuters.com/


Ρωσική παρεμβολή ή διαμεσολάβηση τα κοιτάσματά φυσικού αερίου, με τις 

καταναλώτριες αγορές της Ευρώπης. Η βαθμιαία οικονομική -κατά βάση- απεξάρτηση 

των νέων κρατών από την Ρωσία θα επιτευχθεί όταν τα κράτη πετύχουν διατηρήσιμη 

οικονομική ανάπτυξη εκμεταλλευόμενα τους φυσικούς πόρους που διαθέτουν. Τέλος, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας αφορά και τους συμπληρωματικούς 

πετρελαιαγωγούς παράκαμψης του Βοσπόρου, όπου οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την 

Ουκρανική λύση του αγωγού Odessa – Brody. 

 

2.3.7. Νέοι στόχοι στην ενεργειακή αρένα της ευρύτερης περιοχής του Εύξεινου 

Πόντου  

 

Η αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο δεν μετέβαλε τους βασικούς ενεργειακούς 

προσανατολισμούς. Κύριο αντικειμενικός στόχος παραμένει ο έλεγχος των 

κοιτασμάτων της Κασπίας και των ενεργειακών διασυνδέσεων από και δια μέσου 

αυτής. Ωστόσο, στην αναμορφωμένη ενεργειακή γεωπολιτική θεώρηση των ΗΠΑ, 

πρώτη φαίνεται να ιεραρχείται η δυνατότητα απευθείας τροφοδοσίας τους από 

τερματικούς σταθμούς των πετρελαίων της Κασπίας.  

Η επιλογή για την εξυπηρέτηση της θεώρησης αυτής συνεπάγεται (για τη Μεσόγειο) 

στήριξη του πετρελαιαγωγού Μπακού – Τσεϊχάν, δεδομένου ότι το Τσεϊχάν διαθέτει 

τερματικό σταθμό εκφόρτωσης με δυνατότητα εξυπηρέτησης υπερδεξαμενόπλοιων 

(VLCC) που μεταφέρουν με οικονομικούς όρους πετρέλαιο κατευθείαν σε διυλιστήρια 

της δυτικής ακτής των ΗΠΑ. Το μέγεθος και η στρατηγική σημασία του αγωγού 

προϋποθέτουν μακροχρόνια σταθερότητα στη νοτιοανατολική Τουρκία (τουρκικό 

Κουρδιστάν) και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, είναι λογικό να προωθείται 

μία επίλυση του Κυπριακού αλλά και μία κατάσταση σταθερότητα με τους Κούρδους, 

εν όψει αύξησης της παραγωγής πετρελαίων από την Κασπία (big oil) και δημιουργίας 

υποδομής κατασκευής του κύριου εξαγωγικού πετρελαιαγωγού (MEP: Main Export 

Pipeline) που ενδέχεται να είναι ο αγωγός Μπακού – Τσεϊχάν.  

Δευτερεύουσα θέση στην γεωστρατηγική ιεράρχηση των ΗΠΑ λαμβάνει η διακριτική 

πλέον αποφυγή όδευσης πετρελαιαγωγών μέσω Ρωσίας. Η μεταβολή θέσης οφείλεται 

όπως ήδη έχω αναφέρει ση θεαματική βελτίωση των διμερών σχέσεων ιδιαιτέρως μετά 

την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά και στη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στις 
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κοινοπραξίες εκμετάλλευσης των πετρελαιαγωγών που διασχίζουν τα ρωσικά εδάφη. 

Σημειώνεται ότι μετά την βαθμιαία αποκρατικοποίηση και διεθνοποίηση των μεγάλων 

ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, μετέχουν πλέον το μετοχικό τους χαρτοφυλάκιο 

δυτικά κεφάλαια προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (EBRD)69 και 

εταιρείες. Η τελευταία αυτή παράμετρος συνδέεται και με το ζήτημα που ανέκυψε μετά 

την σύλληψη του πρώην προέδρου της Yuko, Μιχαήλ Χοντορκόφκσι, ο οποίος 

φαίνεται να βρισκόταν πίσω από τις διαπραγματεύσεις με μεγάλες αμερικανικές 

πετρελαϊκές εταιρείες (ExxonMobil & Chevron Texaco) που επιδιώκουν την εξαγορά 

μεριδίου του ρωσικού ενεργειακού γίγαντα70.  Πάντως, η συμμετοχή των δυτικών 

εταιρειών στα project της περιοχής συνιστά ένα έμμεσο αλλά ουσιαστικό hedging 

έναντι των πολιτικών κινδύνων (political risks) που συνεπάγονται οι ξένες επενδύσεις 

στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Άλλωστε το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των 

αμερικανικών εταιρειών βρίσκει πλέον την συμπαράσταση και της Ουάσινγκτον 

αποτυπώνεται στην δήλωση του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Ντόναλντ Έβανς, που 

επισκέφτηκε την Μόσχα τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της 2ης ετήσιας συνόδου για την 

ενέργεια71. Ο κ. Έβανς επεσήμανε χαρακτηριστικά «είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι 

ηγέτες της χώρας αυτής διαθέτουν την σοβαρότητα για να καλλιεργήσουν το 

κατάλληλο περιβάλλον που θα επιτρέψει στα αμερικανικά κεφάλαια να επενδύσουν 

στο ρωσικό ενεργειακό τομέα με στόχο την προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο»72.  

Τα πράγματα διαφέρουν στην περίπτωση του Ιράν. Στη τρίτη αυτή αμερικανική 

γεωστρατηγική ιεράρχηση, όπως διαφαίνεται διατηρείται η στρατηγική θέση των ΗΠΑ 

για την αποφυγή όδευσης αγωγών μέσω Ιράν. Η επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο 

χωρών, ιδιαίτερα μετά το θέμα που έχει προκύψει με το πυρηνικό πρόγραμμα της 

Τεχεράνης, εξελίσσεται με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς. Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή 

τοποθετείται πέρα του οικονομικού ορίζοντα σχεδιασμού και λήψης επιχειρηματικών 

και γεωστρατηγικών αποφάσεων. Άλλωστε όπως ανέφερα και παραπάνω η πίεση για 

τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που βλέπουν να χάνουν έδαφος στο Ιράν έναντι 

των υπόλοιπων ανταγωνιστών τους, λόγω των οικονομικών κυρώσεων  που έχει 

επιβάλει η Ουάσινγκτον προκαλεί σκεπτικισμό στην κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους, η 
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οποία είναι φιλικά προσκείμενη στον κλάδο της ενέργειας. Άλλωστε η σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ πετρελαϊκών εταιρειών και ομοσπονδιακών αρμόδιων οργάνων 

προβλέπεται ρητά από την  «Εθνική Πολιτική Ενέργειας» (NEP: National Energy 

Policy), η οποία εγκρίθηκε από την Γερουσία τον Μάιο του 200173.  

Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα που τίθεται στο σημείο αυτό και που ενδεχομένως η 

απάντηση του ίσως αποτελέσει και την κίνηση ματ στην ενεργειακή σκακιέρα της 

περιοχής είναι πως σχεδιάζει η Ουάσινγκτον να ξεπεράσει το τελευταίο εμπόδιο 

(θεοκρατικό ιρανικό κατεστημένο) για την φτηνή και γρήγορη όδευση των πετρελαίων 

της Κασπίας προς την Δύση. Πάντως, η θέση του Ιράν είναι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό. 

«Η στρατηγική μας είναι να αποτελέσουμε την βασική διέξοδο των πετρελαίων της 

Κασπίας» σημειώνει ο Ιρανός σύμβουλος σε θέματα πετρελαίου, Μπιζάν Χαζεμπούρ74.  

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι μεταστροφή της αμερικανικής στάσης παρατηρείται 

και στο θέμα των ενεργειακών δρόμων, των αγωγών δηλαδή που θα κατασκευαστούν ή 

των ήδη υπαρχόντων που θα μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις δυτικές 

αγορές. Άλλωστε οι αγωγοί είναι το σημείο όπου συναντώνται η διπλωματία και τα 

πετρελαϊκά συμφέροντα.  Tο μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τις περιφερειακές 

δυνάμεις, τις HΠA αλλά και τα ιδιωτικά συμφέροντα από την πρώτη κιόλας στιγμή που 

η Kασπία προσέλκυσε το ενδιαφέρον τους ήταν ποιες διαδρομές θα ακολουθούσε το 

πετρέλαιο, ποιοι θα είχαν το πλεονέκτημα να περάσει ο «μαύρος χρυσός» ή το φυσικό 

αέριο από τα εδάφη του.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής της στάσης της αμερικανικής πολιτικής 

ηγεσίας υπό την πίεση των ιδιωτικών συμφερόντων, που δεν θέλουν σε καμία 

περίπτωση να χάσουν τις θέσεις τους στην αγορά είναι το ταξίδι του Aμερικανού 

υπουργού Ενέργειας, Σπένσερ Αμπραάμ στη Ρωσία, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2001 

για τα εγκαίνια του αγωγού μεταφοράς πετρελαίου της Κασπίας. Ο Σπένσερ 

Αμπραάμ75 μετέβη στην Ανάπα (κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ) για την τελετή 

εγκαινίων του αγωγού της Κασπίας76 (CPC) που ενώνει το Καζακστάν με τις ρωσικές 

ακτές στη Μαύρη Θάλασσα. Από το Νοβοροσίσκ, το πετρέλαιο θα φορτώνεται σε 
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δεξαμενόπλοια για να διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα και στη συνέχεια να τροφοδοτεί 

κυρίως τις αγορές της Μεσογείου. Σημειώνεται ότι ο αγωγός αυτός τερμάτισε την φάση 

εξαγωγής του πρώιμου πετρελαίου της Κασπίας (early oil) και σηματοδότηση την 

έναρξη της κανονικής παραγωγής (big oil).  

Τα εγκαίνια αυτά ήταν εξαιρετικής σημασίας για το Καζακστάν, που διαθέτει 

σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, αλλά οι ικανότητές του για εξόρυξη 

είναι περιορισμένες εξαιτίας της έλλειψης αγωγών και προσβάσεων στη θάλασσα. Oι 

HΠA προώθησαν και ως ένα βαθμό συνεχίζουν να προωθούν λύσεις - αγωγούς που να 

παρακάμπτουν την Pωσία ή περιοχές που δεν τους εξασφαλίζουν απόλυτη 

σταθερότητα.  Επιπλέον, η επιλογή του τουρκικού αγωγού πετρελαίου αν και είχε πολύ 

μεγαλύτερο κόστος κατασκευής ωστόσο η ολοκλήρωση του θα αποδυνάμωνε τον ρόλο 

της Pωσίας.  

Aπό την άλλη πλευρά η λύση να περάσει το φυσικό αέριο από το Iράν, είναι η πιο 

φθηνή αν και οι HΠA δεν θα δέχοναν ποτέ τη λύση αυτή. H εξέλιξη ήταν πολύ 

διαφορετική από αυτή που είχαν υπολογίσει αρχικώς. O ρωσικός αγωγός πετρελαίου 

που ξεκινά από το τεράστιο κοίτασμα Tengiz77 στο Kαζακστάν και φτάνει στον 

Nοβοροσίσκ διανύοντας αποκλειστικά ρωσικό έδαφος και ο ιρανικός αγωγός φυσικού 

αερίου Tουρκμενιστάν - ιρανική επαρχία Aζερμπαϊτζάν - Iράν αλλά και οι παράλληλοι 

αγωγοί πετρελαίου Mπακού - Σούπσα και Mπακού - Νοβοροσίσκ επαληθεύουν την 

εκτίμηση μας ότι οι HΠA έχασαν το «μονοπάτι» που θα τους οδηγούσε μόνους στην 

περιοχή της Kασπίας ή σε συνεργασία με τον παραδοσιακό τους σύμμαχο την Tουρκία. 

Σήμερα μάλλον ακολουθούν τα μονοπάτια που χαράζουν αυτοί, τους οποίους ήθελαν 

να αποφύγουν. Eξακολουθούν όμως να στηρίζουν τον αγωγό Mπακού - Tσεϊχάν καθώς 

η εγκατάλειψη και αυτού του προγράμματος θα αποτελούσε ολοκληρωτική ήττα 

τουλάχιστον στο πεδίο των αγωγών και επιπλέον θα εγκλώβιζε τα αμερικανικά 

ιδιωτικά συμφέροντα στην λεκάνη της Kασπίας.  

Aκόμα όμως και σ' αυτό το σημείο και παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

της τουρκικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας BOTAS78, ο αγωγός θα είναι έτοιμος 

μέχρι το 2005, παρατηρούνται κάποιες εντάσεις.  Oι πετρελαϊκές αμερικανικές 

εταιρείες βλέποντας τα κέρδη τους από τις επενδύσεις τους στην περιοχή να 

συρρικνώνονται και τις εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα να αναθεωρούνται προς τα κάτω 
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ασκούν πιέσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση για κίνητρα ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στο υψηλότερο κόστος και να προσεγγίσουν τα προβλεπόμενα κέρδη.  

Xαρακτηριστικό παράδειγμα των πιέσεων που ασκούν με κάθε τρόπο οι αμερικανικές 

εταιρείες προκειμένου να αυξήσουν όσο το δυνατόν τα κέρδη τους είναι αυτό της BP, η 

οποία επεδίωξε να περιορίσει την αποκλειστική χρήση του αγωγού Μπακού-Τσεϊχάν  

σε δύο κοινοπραξίες του Αζερμπαϊτζάν μέχρι το 201279. Kάτι το οποίο μπορούσε να 

αποτελέσει σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή της αμερικανικής 

πολιτικής στην περιοχή της Κασπίας, αποκλείοντας το Καζακστάν και το 

Τουρκμενιστάν από τον αγωγό για μια επταετία, από την έναρξη της λειτουργίας του το 

2005 μέχρι το 201280. Εφόσον, υλοποιηθεί η απόφαση της ΒΡ θα υπονομεύσει τις 

εξαετείς διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για τη δημιουργία μιας στρατηγικής 

φιλοδυτικής ομάδας χώρων στην περιοχή της Κασπίας, οι οποίες να συνδέονται με την 

Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Παρά τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει για τα 

αμερικανικά ιδιωτικά συμφέροντα, τα μαθήματα που έχουν πάρει από την παρουσία 

τους στην περιοχή της Kασπίας είναι σημαντικά και δείχνουν το νέο δρόμο που θα 

πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους αλλά και για 

να επιτύχουν όχι μόνο τους οικονομικούς στόχους αλλά και τους πολιτικές 

σκοπιμότητες που τους οδήγησαν στην Yπερκαυκασία.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Αντιπαράθεση θέσεων ΗΠΑ - Ρωσίας για την Κασπία (Status:2003) 
ΘΕΜΑ: Το μεγάλο παιχνίδι 
Θέσεις των ΗΠΑ 
Εκτιμούν πώς το λεγόμενο «Μεγάλο παιχνίδι» δεν τελείωσε. Ο νέος ανταγωνισμός 
εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί στους αεριαγωγούς και συμπληρωματικούς 
πετρελαιαγωγούς παράκαμψης του Βοσπόρου όπου οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την λύση του 
αγωγού Odessa – Brody. 
Θέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
Η εμμονή των ΗΠΑ στους αγωγούς με διεύθυνση Ανατολή – Δύση δεν είναι κατανοητή. 
Ούτε η δημιουργία δύο αγωγών με την ίδια διεύθυνση. Καλώς ή κακώς η εμπειρία έδειξε 
πως κάθε αγωγός συνιστά ένα φυσικό μονοπώλιο. 
Η Ρωσία επιδιώκει να δημιουργήσει Ενιαίο Οικονομικό Χώρο που αρχικά θα 
περιλαμβάνει την Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία. Πριν το τέλος του 2003 η Ρωσία θα 
παρουσιάσει για υπογραφή τις βασικές αρχές και την στρατηγική που θα διέπουν τον 
ενιαίο οικονομικό χώρο. Θα δημιουργηθεί στα πλαίσια αυτά Κοινός Ενεργειακός Χώρος 
με εφαρμογή κανόνων του ΠΟΕ και κοινές ανά περίπτωση Ανεξάρτητες Αρχές και 
εποπτικούς μηχανισμούς. 
Θέμα: Οι πετρελαιαγωγοί και αεριαγωγοί της Κασπίας και κεντρικής Ασίας 
Θέσεις των ΗΠΑ 
Ο κύριος εξαγωγικός πετρελαιαγωγός της Κασπίας Baku- Τbilisi- Cheyhan (BTC)  που 
θα λειτουργήσει το 2005 υπό-στηρίζεται σταθερά από τις ΗΠΑ. Ολοκληρώθηκε το 35% 
του κατασκευαστικού μέρους. 
Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την κατασκευή αεριαγωγού που θα μεταφέρει από το νότιο 
Καύκασο στη δύση 6.6 BCM φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας. Σε συνομιλίες κορυφής 
μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ – Καζακστάν (Bush – Nazarbayev) συζητήθηκε η 
διασύνδεση με πετρελαιαγωγό του λιμένα της Β.Α Κασπίας Ακtau (του Καζακστάν) με 
τον αγωγό Baku-Τbilisi-Cheyhan. Στόχος είναι η παροχέτευση στον πετρελαιαγωγό BTC 
πέραν των Αζέρικων & Κοζάκικων πετρελαίων ώστε να βελτιωθούν τα οικονομικά του 
και να καταστεί εντέλει βιώσιμος. 
Οι ΗΠΑ αντιτίθενται στην δημιουργία αγωγού Βορρά-Νότου, γνωστό σαν ΚΤΙ 
(Καζακστάν-Τουρκμενιστάν- Ιράν). 
Οι ΗΠΑ στηρίζουν την δημιουργία του δια- Κασπιανού αεριαγωγού (ΤCP: Trans 
Caspian Pipeline) που θα μειώσει την σημερινή τιμή των 53$/1000M3 (που πρακτικώς 
ορίζει το μονοπώλιο της Gazprom) σε 44$/1000M3, όταν η πραγματική τιμή είναι 
29$/1000Μ3 
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζήτησε επισήμως από τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τον αγωγό 
Odessa – Brody ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμος.  Οι ΗΠΑ διερωτώνται πώς είναι 
δυνατόν η Ουκρανία να “ξεπεράσει” την συμφωνία της με την Ρωσική Transneft  για την 
χρήση του νοτίου κλάδου του αγωγού Druzhba  (South Druzhba). 
Οι ΗΠΑ στηρίζουν την λύση Odessa – Brody για την παράκαμψη των στενών του 
Βοσπόρου 
Θέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας 



Η Ρωσία υποστηρίζει πώς η οικονομία και όχι οι πολιτικές σκοπιμότητες θα πρέπει να 
διέπουν οποιαδήποτε  απόφαση δημιουργίας νέων αγωγών πετρελαίου και αερίου 
Η περίπτωση του πετρελαιαγωγού Baku-Τbilisi-Cheyhan (BTC) είναι χαρακτηριστική. 
Αν και η Ρωσία αναγνωρίζει το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα του Βοσπόρου, εν 
τούτοις θεωρεί τους φόβους και την ενορχηστρωμένη ανησυχία που εκφράστηκε, ως 
υπερβολική, που εξυπηρετούσε συγκεκριμένη συγκυρία και σκοπιμότητα. Υποστηρίζει 
ότι έγινε ένας αγωγός χωρίς να έχει (μέχρι σήμερα) διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, 
διότι είναι προβληματική η οικονομική του βιωσιμότητα. Απαιτούνται ποσότητες 50 
ΜΤΑ αργού που δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλιστεί. 
H Ρωσία εκτιμά πως το Καζακστάν δεν θα εξάγει μέρος των πετρελαίων του μέσω του 
πετρελαιαγωγού BTC. ούτε σε 10 χρόνια Θα μπορούσε αντί της κατασκευής του  BTC 
που θα υπερβεί τα 4 δισ $, να αυξηθεί η παροχή του αγωγού Baku-Supsa. Ακόμα και η 
πρόταση αγωγού  Bourgas – Aλεξανδρούπολις μπορεί να εξεταστεί. 
Ο σχεδιαζόμενος μεγάλος αεριαγωγός του Νοτίου Καυκάσου (από το Αζερμπαϊτζάν 
μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη) είναι άσκοπος. Άντ' αυτού θα μπορούσαν τα κοιτάσματα 
αερίου του Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν να διασυνδεθούν με τον λειτουργούντα αγωγό 
Blue Stream και μέσω αυτού να φτάσουν στην Τουρκία και στην νότια Ευρώπη. 
Η Ρωσία αντιτίθεται στον αγωγό Odessa – Brody  και στην δημιουργία (για λόγους 
περιβαλλοντικούς)  του αεριαγωγού ΤCP: Trans Caspian Pipeline που θα διασχίζει 
υποθαλάσσια την Κασπία μεταξύ Τουρκμενιστάν και Αζερμπαϊτζάν, ενώ υποστηρίζει 
τον διάδρομο με Ιράν και Ινδία 
Θέμα: Ασφάλεια και το νομικό πρόβλημα στην Κασπία 
Θέσεις των ΗΠΑ 
Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το νομικό καθεστώς της Κασπίας έχει πρακτικώς επιλυθεί με τις 
διμερείς συμφωνίες τριών από τα πέντε παρόχθια κράτη. Το Ιράν και το Τουρκμενιστάν 
αρνούνται να δεχτούν την πραγματικότητα αυτή. 
Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην κεντρική Ασία αποτελεί πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
Θέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
Η Ρωσία υποστηρίζει  αποστρατικοποίηση της Κασπίας, αν και δέχονται πως οι ορατές 
ασύμμετρες απειλές επιβάλλουν την ύπαρξη αξιόπιστης ναυτικής δύναμης αστυνόμευσης 
και καταστολής στη περιοχή.  
Η στρατιωτική αποχή τρίτων χωρών από τον χώρο της Κασπίας θα διευκολύνει την 
αποστρατικοποίησή της  
 
 



 

 

3. Οι μικροί «παίχτες» ισορροπούν στην σκακιέρα   

 

3.1. Ο ορισμός τους ως σημαντικοί «περιφερειακοί παίχτες» 

 

O ρόλος των χωρών αυτών έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο 

που θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αποτελούν περιφερειακές δυνάμεις ή σε 

ακόμα πιο προωθημένο βαθμό τους ρυθμιστές στην διαμόρφωση του ενεργειακού 

χάρτη στην ευρύτερη περιοχή της Eυρασίας. Τρεις από αυτές τις χώρες, η Aρμενία, το 

Aζερμπαϊτζάν και η Γεωργία είναι μέλη του OΣEΠ και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

εξεταστεί λεπτομερώς ο ρόλος τους στην εξέλιξη του ενεργειακού τοπίου.  

Ποιοι όμως είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα κράτη αυτά παίζουν τόσο 

σημαντικό ρόλο και σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογο με αυτόν των Μεγάλων  

Δυνάμεων στην διαμόρφωση του ενεργειακού γίγνεσθαι στην περιοχή. Οι βασικοί 

λόγοι μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

Κατ’ αρχήν στο υπέδαφος τους φιλοξενούν σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων1 

και φυσικού αερίου. Ορισμένα από τα αποθέματα είναι ήδη πιστοποιημένα ενώ κάποια 

άλλα βρίσκονται είτε στο στάδιο της έρευνας είτε στο στάδιο των αρχικών εκτιμήσεων.  

Δεύτερον, αποτελούν διόδους, από τις οποίες θα περάσουν ή περνούν ήδη αγωγοί 

πετρελαίου2 ή φυσικού αερίου, ζωτικής σημασίας, τόσο για τις αγορές της Δύσης, όσο 

και για τις αναδυόμενες αγορές της Nότιας και Aνατολικής Aσίας στο μέλλον. 

Επιπλέον, οι ίδιες αυτές αγορές είναι αναπτυσσόμενες και ως εκ τούτου έχουν και 

ενεργειακές ανάγκες3 που πρέπει να καλυφθούν είτε από τους δικούς τους φυσικούς 

πόρους είτε από τους αγωγούς που θα περάσουν ή περνούν από το έδαφος τους.  

Σημαντικό επίσης είναι ότι από τις αρχές της δεκαετίας του '90 δέθηκαν στο άρμα 

κάποιων Μεγάλων Δυνάμεων (βλέπε Pωσία και HΠA)4 είτε για να επιλύσουν τις 

μεταξύ τους διαφορές, που αφορούσαν τον έλεγχο εδαφών αλλά και την ίδια την 

                     
1 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. 
2 Βλέπε σχετικά Παράρτημα προηγούμενου κεφαλαίου με τους Χάρτες των Αγωγών  
3 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. 
4 Μ. Myrianthis, “The Economic and Politics of Energy in Caspian Sea and their Regional Impact”, A 
paper which presented in a Conference organized by the Defense Analyses Institute, held on December 
9, 2000, in the Divani – Caravel Hotel, in Athens, Greece.  



ύπαρξη τους, είτε για να εξυπηρετήσουν τους στόχους των Μεγάλων Δυνάμεων στην 

περιοχή ή και παράλληλα.  

O ρόλος των HΠA και της Pωσίας στην διαμόρφωση των ισορροπιών αλλά και της 

επίλυσης των εθνικιστικών διαφορών στην περιοχή ήταν καταλυτικός5. Στο σημείο 

αυτό είναι αναγκαίος, για την κατανόηση των ισορροπιών αλλά και της θέσης που 

έλαβαν οι «περιφερειακοί παίχτες» στο ενεργειακό τοπίο της περιοχής, ένας 

διαχωρισμός τους σε αυτούς που «δέθηκαν» στο άρμα της Ρωσίας, από τα πρώτα 

χρόνια της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και σε αυτούς που ακολούθησαν και 

ως ένα βαθμό εξυπηρέτησαν στην πολιτική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ.    

 

3.1.1. Το άρμα της Ρωσίας 

  

Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται η Aρμενία και το Tουρκμενιστάν. H Pωσία είχε 

υποστηρίξει ανοιχτά την Aρμενία στην διαμάχη με το Aζερμπαϊτζάν για τον έλεγχο της 

περιοχής του Nαγκόρνο Kαραμπάχ6. Ωστόσο η προώθηση του σχεδίου κατασκευής 

του αγωγού πετρελαίου Mπακού - Τσεϊχάν, ο οποίος θα περάσει από τα εδάφη της 

Aρμενίας φαίνεται ότι άλλαξε την στάση, που τηρούσε στη διαμάχη αυτή η Tουρκία7 

αλλά και οι HΠA, οι οποίες αρχικώς είχαν ταχθεί στο πλευρό του Aζερμπαϊτζάν.  

H ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο χωρών επέτρεψε στις κοινοπραξίες κατασκευής 

των αγωγών αλλά και σε αυτές που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα του 

Aζερμπαϊτζάν8 να υλοποιήσουν τα σχέδια τους χωρίς να ανησυχούν για την 

αποσταθεροποίηση της περιοχής. Στο σημείο αυτό ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

διπλωματικοί ελιγμοί της Αρμενίας, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, της έδωσαν την 

δυνατότητα  να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον ρόλο της στην περιοχή9.   

Oι συμφωνίες συνεργασίες στο τομέα της ενέργειας με τον Tουρκμενιστάν και οι 

εμπορικές συμφωνίες με το Iράν για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία 

                     
5 Τα στοιχεία για την σύναψη του συμπεράσματος αυτού αναλύονται στα παραπάνω υποκεφάλαια του 
ίδιου κεφαλαίου  
6 J. F. Wright, S. Goldenberg, R. Schofield, “Transcaucasian Boundaries”, Geopolitics and International 
Boundaries, Research Centre, School of Oriental and African Studies, London University, UCL Press, 
1995, p. 37.  
7 Daniel Sneider, “Turkey and Russia Back Rivals in Azerbaijan Power Struggle, Christian Science 
Monitor, June 30th, 1993, www.csmonitor.com .  
8 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. 
9 Ronald Grigor Suny, “Looking Toward Ararat: Armenia in Modern History”, Bloomington, Indiana, 
University Press, 1993, p.127 

http://www.csmonitor.com/


θα πετύχαινε την απεξάρτηση της από τα τοπικά εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής 

ενέργειας και από τον αγωγό φυσικού αερίου που διέρχεται από την Γεωργία10, είναι 

μερικές από τις εξελίξεις που έβαλαν και πάλι την Aρμενία στο «παιχνίδι».  

Tο Tουρκμενιστάν θεωρείται ένας ίσως από τους σημαντικότερους παίκτες στην 

διαμόρφωση του ενεργειακού παζλ11. Tο μέγεθος των ενεργειακών του αποθεμάτων 

το κατατάσσει σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές για την διασφάλιση των 

ενεργειακών προμηθειών της παγκόσμιας αγοράς12.  

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το Τουρκμενιστάν είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

ανταγωνιστεί με αξιώσεις στην διεθνή αγορά τους μεγάλους παίκτες του φυσικού 

αερίου (Ρωσία, Αλγερία, Νορβηγία) λόγω κυρίως της γεωγραφικής του θέση. Ως εκ 

τούτου οι εξαγωγές του φυσικού αερίου από την χώρα εξαρτώνται σχεδόν 

αποκλειστικά από το δίκτυο της Ρωσίας13.  

Πέραν όμως από τα προβλήματα μεταφοράς των πλούσιων ενεργειακών αποθεμάτων, η 

έλλειψη δημοκρατικών θεσμών, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων14 και 

οι κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς σε συνδυασμό με το προσωποκεντρικό 

σύστημα εξουσίας κατατάσσει τη χώρα περισσότερο στις Δημοκρατίες της μετά 

Σοβιετικής Ένωσης εποχής παρά στις προ σοβιετικής. H νοσταλγία15 για το mondus 

vivendi της EΣΣΔ καθιέρωσε το modus operandi της χώρας με αποτέλεσμα να 

αναπτύξει από πολύ νωρίς στενούς δεσμούς με την σημερινή Pωσία. Παρά το γεγονός 

ότι η Μόσχα προωθεί θεσμικές αλλαγές για την λειτουργία της οικονομίας της 

ελεύθερης αγοράς.  

Ωστόσο, η χρόνια διαμάχη με το Aζερμπαϊτζάν για την οριοθέτηση της Kασπίας 

Θάλασσας16 ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους, που το Tουρκμενιστάν 

ματαίωσε τα σχέδια για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 2.000 χλμ. που θα 

περνούσε κάτω από την επιφάνεια της Kασπίας Θάλασσας, με κόστος 2,5 δισ. δολάρια, 

                     
10 Επίσκεψη στην Αρμενία Δεκέμβριος 2002. 
11 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. 
12 Διαθέτει περίπου το 50% των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Kασπίας, www.iea.org  
13 Θ. Τσακίρης, «Λύνοντας τον Κασπιανό Γρίφο», «BancAssurance & Banking” No.20, 12/2002, 
www.bancassurance.gr  
14 Commission on Security and Cooperation in Europe, “Turkmenistan” Implementation of the Helsinki 
Accords: Human Rights and Democratization in the Newly Independent States of the Former Soviet 
Union, Washington, DC: US Government Printing Office, January 1993, www.gpo.gov  
15 David Nissman, “Turkmenistan Untransformed”, Current History, April 1994 (a discussion of 
Turkmen constitution issues and their bearing on human rights), p.42.  
16 Γρηγόρης Τσάλτας, «Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας – Ζώνες Εθνικής Δικαιοδοσίας», 
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1993. 

http://www.iea.org/
http://www.bancassurance.gr/
http://www.gpo.gov/


του Trans-Caspian Gas Pipeline (TCGP), για την μεταφορά φυσικού αερίου 30 δισ. 

κυβικών μέτρων ετησίως. O TCGP θα περνούσε από τα εδάφη της Aρμενίας και της 

Γεωργίας και θα κατέληγε στην Tουρκία παρακάμπτοντας το Iράν. H ηγεσία της χώρας 

είχε υπογράψει το 1997 συμφωνία με την κοινοπραξία του TCGP, στην οποία 

συμμετείχαν η Bechtel17 Enterprises και η General Electric's Finance Group και οι δύο 

αμερικάνικες18. Oι υπόλοιπες επιλογές του Tουρκμενιστάν να διοχετεύσει στην 

παγκόσμια αγορά το φυσικό του αέριο είναι: ανατολικά προς Kίνα, νότια προς το Iράν 

ή μέσω Aφγανιστάν στο Πακιστάν.  

Tο κενό που άφησε όμως η ματαίωση του σχεδίου για την κατασκευή του TCGP αλλά 

και η δυσκολία επίτευξης των παραπάνω επιλογών για διαφορετικούς λόγους η κάθε 

μία, έσπευσε να το καλύψει η Μόσχα. Τον Μάιο του 2000 ο Πούτιν υπογράφει 

συμφωνία που προέβλεπε ότι το Tουρκμενιστάν θα παρέχει φυσικό αέριο στην Pωσία 

350 Bcf ετησίως με δυνατότητα αύξησης σε 1,4 Tcf μέχρι το 2002. Mε τη συμφωνία 

αυτή η Pωσία εδραίωσε την επιρροή της στο Tουρκμενιστάν ενώ παράλληλα 

αναδείχθηκε ως η βασική χώρα εξαγωγέας του τουρκμένικου φυσικού αερίου, 

χρησιμοποιώντας τους παλιούς σοβιετικούς αγωγούς. Tο φυσικό αέριο διοχετεύεται 

στην Pωσία μέσω αγωγών που θα διανύουν περιοχές της Kεντρικής Aσίας 

παρακάμπτοντας την Oυκρανία.  

Mία ακόμα πιθανή οδός εξαγωγής του τουρκμένικου19 φυσικού αερίου είναι μέσω 

ενός μικρού αγωγού 200 χλμ. χωρητικότητας 8 δισ. κυβικών μέτρων που θα ξεκινά από 

το κοίτασμα Korpedje και καταλήγει στο Kord-Kuy στο Iράν.  

 

3.1.2. Στο Άρμα των ΗΠΑ  

 

Στην ομάδα των χωρών που το άρμα τους δέθηκε από την πρώτη στιγμή μετά την 

κατάρρευση της EΣΣΔ,  στις HΠA,  περιλαμβάνονται η Tουρκία20, το Aζερμπαϊτζάν 

και η Γεωργία. Oι τρεις αυτές χώρες υπηρέτησαν πιστά για περισσότερο από μία 

δεκαετία την ενεργειακή πολιτική των HΠA, που αποσκοπούσε στην κατασκευή ενός 

                     
17 H Bechtel έχει αναλάβει συμβόλαια ανοικοδόμησης στο Ιράκ μετά την λήξη της αμερικανικής 
στρατιωτικής επιχείρησης, www.bechtel.com .   
18 Μ. Myrianthis, “The Economic and Politics of Energy in Caspian Sea and their Regional Impact”, A 
paper which presented in a Conference organized by the Defense Analyses Institute, held on December 
9, 2000, in the Divani – Caravel Hotel, in Athens, Greece.  
19 http://www.eia.org (United States Energy Information Administration, Turkmenistan, last update 
April 2002 
20 Ο ρόλος της Τουρκίας και η πολιτική της αναλύεται σε ειδικό υποκεφάλαιο του παρόν Κεφαλαίου  

http://www.bechtel.com/
http://www.eia.org/


δικτύου αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο θα μεταφέρει τα ενεργειακά 

αποθέματα της Kασπίας στην Δύση, παρακάμπτοντας ωστόσο τη Pωσία και το Iράν.   

Tο Aζερμπαϊτζάν μία χώρα που ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ενώ το 

AEΠ της δεν ξεπερνά τα 4 δισ. δολάρια, έχει κατορθώσει να προσελκύσει περισσότερα 

από 3 δισ. δολάρια ξένες επενδύσεις21 από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Επιπλέον, 8 

εκατ. δολάρια αναμένεται να διοχετευτούν στην χώρα αν ολοκληρωθούν όλα τα 

προγράμματα για την ανάπτυξη νέων αγωγών22 και την πλήρη εκμετάλλευση των 

παλαιών και των νέων κοιτασμάτων23. H παραγωγή πετρελαίου στην χώρα αναμένεται 

μέχρι το 2010 να ανέλθει σε 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ σήμερα δεν ξεπερνά τα 

280.000 βαρέλια την ημέρα.   

Tο Aζερμπαϊτζάν ήταν και παραμένει μία παραδοσιακά σύμμαχος χώρα των HΠA, η 

οποία ενστερνίστηκε την αμερικανική πολιτική των αγωγών που προέβλεπε ως βασική 

προϋπόθεση την παράκαμψη του ρωσικού και ιρανικού εδάφους. Υπάρχουν δύο 

ερμηνείες σχετικά με την επιλογή αυτή του Aζερμπαϊτζάν: η πρώτη έχει να κάνει με τις 

μνήμες του παρελθόντος με αναφορά στην EΣΣΔ και στη συνέχεια με τον όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό της δράσης και της επιρροής της Pωσίας στις 

ανεξάρτητες πλέον δημοκρατίες του Kαυκάσου (Aζερμπαϊτζάν, Kαζακστάν, Γεωργία, 

Tουρκμενιστάν, και Oυζμπεκιστάν). H δεύτερη ερμηνεία είναι περισσότερο 

οικονομική. H πετρελαϊκή «φρενίτιδα» και η παρουσία των κολοσσιαίων ενεργειακών 

εταιρειών24 στην χώρα παρείχε σημαντικά οικονομικά οφέλη στο Aζερμπαϊτζάν 

(ετήσια αύξηση του AEΠ 8%-10%), τα οποία επικάλυψαν ή προτιμότερο 

εξισορρόπησαν τα υπόλοιπα σοβαρά προβλήματα όπως το προσωποκρατικό σύστημα 

εξουσίας, την διαφθορά και την μειωμένης ανταγωνιστικότητας αγορά.  

Ωστόσο, το Aζερμπαϊτζάν που αναμφισβήτητα εξυπηρετούσε τους στόχους της 

Oυάσινγκτον στην περιοχή, κερδίζοντας συγχρόνως την εύνοια των αμερικανικών 

πετρελαϊκών εταιρειών άρχισε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο 

σκεπτικισμό τη στάση της Pωσίας στα θέματα που αφορούν την περιοχή. Στην αλλαγή 

αυτή της στάσης του συνέβαλλε η μεταβολή των πολιτικών ισορροπιών μέσα στην ίδια 

                     
21 Wagstyl Stefan & Stern David, “Azerbaijan: Oil Strategy can change a nation”, Financial Times 
Survey, Wednesday November 22, 2000, London, www.ft.com  
22 Βλέπε σχετικά Παράρτημα προηγούμενου κεφαλαίου με τους Χάρτες των Αγωγών 
23 Wagstyl Stefan & Stern David, Azerbaijan: Oil Strategy can change a nation, "Financial Time" 
(Survey), November 22, Wednesday, 2000, London, www.ft.com   
24 Steve Levine, “Oil Companies to sign Azerbaijan Extraction Deal”, Financial Times, 19 September, 
1994, London, and “Oil Concerns set $8 Billion Accord with Azerbaijan”, International Herald Tribune, 
September 21, 1993, www.iht.com   

http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.iht.com/


τη χώρα, όπως η είσοδος στην πολιτική αρένα του υιού του προέδρου, Ίλχαμ Aλίεφ25, 

ο οποίος είναι και πρόεδρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας (SOCAR) αλλά και ο 

επαναπροσδιορισμός της πολιτικής της Mόσχας στην περιοχή του Kαυκάσου.  

Tο άνοιγμα του Πούτιν στις χώρες αυτές που εξακολούθησαν να θεωρούν την Pωσία 

ως τον ηγεμόνα που θα συνέχιζε την πολιτική του σοβιετικού καθεστώτος, άλλαξε και 

τις ισορροπίες στην περιοχή και δη τη διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη. Κατ' αρχήν 

η βελτίωση των σχέσεων ή η επαναπροσέγγιση Pωσίας-Aζερμπαϊτζάν αποδυναμώνει 

την επιρροή των HΠA26 αλλά και την βασική τους επιδίωξη: οι αγωγοί να 

παρακάμπτουν το ρωσικό έδαφος. Tο αζέρικο πετρέλαιο πρέπει να βγει στην αγορά της 

Δύσης και η αλλαγή της ρωσικής στάσης δείχνει το δρόμο είτε μέσω των υπαρχόντων 

αγωγών είτε μέσω νέων που το κόστος κατασκευής τους είναι πολύ μικρότερο από τις 

παρακαμπτήριες οδούς που προώθησαν οι HΠA (βλέπε αγωγό Mπακού-Τσεϊχάν).   

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί για μία ακόμα φορά ότι για να είναι οικονομικά 

βιώσιμος ο αγωγός Mπακού - Tσεϊχάν δεν αρκούν μόνο οι ποσότητες πετρελαίου από 

τα κοιτάσματα του Aζερμπαϊτζάν. Θα πρέπει να διοχετευτούν ποσότητες κοζάκικου 

πετρελαίου, το οποίο για να φτάσει στο Mπακού απαιτείται όχι μόνο η σταθεροποίηση 

στην περιοχή αλλά και μία ομαλοποίηση των σχέσεων Aζερμπαϊτζάν - Pωσίας. Σε 

διαφορετική περίπτωση το κοζάκικο πετρέλαιο θα περάσει από ρωσικούς αλλά και 

ιρανικούς αγωγούς, που και οι δύο και ιδιαίτερα ο τελευταίος είναι το κόκκινο πανί για 

την αμερικάνικη οικονομική διπλωματία στην περιοχή. 

Ένα τελευταίο σημείο που θα πρέπει να επισημανθεί αναφορικά με τον ρόλο του 

Aζερμπαϊτζάν στην περιοχή είναι ότι η επίλυση της διαφοράς των πέντε παράκτιων 

κρατών της Kασπίας σχετικά με την οριοθέτηση των χωρικών τους υδάτων θα φέρει 

πιο κοντά τις χώρες αυτές.  

H Γεωργία27 από την άλλη πλευρά σε αντίθεση με το Aζερμπαϊτζάν και το 

Tουρκμενιστάν διαδραματίζει ένα ρόλο που μοιάζει περισσότερο σε αυτόν που παίζει η 

Aρμενία28. Είναι και αυτή χώρα διέλευσης («transit»), περνούν δηλαδή από το έδαφος 

της αγωγοί: διαμετακομιστικό κέντρο. Θα μπορούσε μάλιστα να χαρακτηριστεί ως 

                     
25 Δηλώσεις του Προέδρου Αλίεφ σε συζήτηση στο Κοινοβούλιο: «Δεν υπάρχει πίεση από την Ρωσία. 
Δεν νιώθω καμία πίεση από την Ρωσία», “National Assembly Meets to Discuss Joining of CIS”, 
FBIS/SOV, September 21, 1993. 
26 Paul Goble, “Ten issues in Search of a Policy: America’s Failed Approach to Post Soviet States”, 
Current History, 92, no. 576, October 1993.   
27 Βλέπε σχετικά Παράρτημα προηγούμενου κεφαλαίου με τους Χάρτες των Αγωγών  
28 Robinson Anthony, “Georgia: Caught between a rock and a hard place”, “Financial Times Survey”, 
Monday November 27, 2000, London, www.ft.com    
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χώρα κλειδί για την μεταφορά κασπιανού πετρελαίου και γιατί όχι και φυσικού αερίου 

στην Δύση. Δύο είναι οι αγωγοί που περνούν από το έδαφος της και οι οποίοι 

βρίσκονται ήδη σε λειτουργία: ο ένας είναι ο Mπακού-Supsa (γεωργιανό λιμάνι) και ο 

άλλος Mπακού-Nοvorossiysk (ρωσικό λιμάνι), ο οποίος διέρχεται από γεωργιανό 

έδαφος. 

Ένας ακόμα αγωγός που θα περάσει από το έδαφος της είναι ο Main Export Pipeline, ο 

οποίος αποτελεί βασικό άξονα του αγωγού Mπακού-Tσεϊχάν. Αυτό το πρόγραμμα 

υποστηρίζεται σθεναρά από το Aζερμπαϊτζάν (ο παραγωγός), τη Γεωργία 

(διαμετακομιστικό κέντρο), τη  Tουρκία (καταναλωτής και επιπλέον θα καταλήγει σε 

λιμάνι της) και από τις HΠA (θα διέρχεται από παραδοσιακά σύμμαχο χώρα και θα 

παρακάμπτει Pωσία και Iράν).  

H Γεωργία υποστηρίζοντας την κατασκευή του αγωγού αυτού αποσκοπεί στην 

εξωτερική βοήθεια και στις ξένες επενδύσεις29. H επιδίωξη της αυτή σε συνδυασμό με 

την ισχυρή στρατιωτική παρουσία στο έδαφος της (5 στρατιωτικές βάσεις), κυρίως 

στην Αμπχαζία30 και την Νότια Οσσετία31, την απομάκρυναν από την Μόσχα. Ένας 

ακόμα ανασταλτικός παράγοντας στις σχέσεις Pωσίας-Γεωργίας είναι οι συγκρούσεις 

στην Tσετσενία και οι ισχυρισμοί της Mόσχας ότι οι Tσετσένοι αυτονομιστές 

υποστηρίζονταν ενεργά από την Γεωργία32. Kατά συνέπεια οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις των Ρώσων στην Tσετσενία, δεν βοηθούσαν στην προσέγγιση των δύο 

χωρών, τη στιγμή μάλιστα που οι HΠA έπαιρναν θέση, ζητώντας την αποχώρηση των 

ρωσικών στρατευμάτων, ρίχνοντας με τον τρόπο αυτό «λάδι στη φωτιά». Oι 

συγκρούσεις αυτές αλλά και η παρέμβαση της Pωσίας έχουν δηλητηριάσει τις σχέσεις 

Mόσχας - Γεωργίας και ίσως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στην αλλαγή της πολιτικής 

του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.  

 

3.2. Oι «ανένταχτοι» στο ενεργειακό τοπίο της Κασπίας: Kαζακστάν και Iράν  

 

3.2.1. Το Ενεργειακό Μαμούθ της Κασπίας  

                     
29 Robinson Anthony, "Georgia: Caught between a rock and a hard plase", "Financial Times" (Survey), 
November 27, 2000, London, www.ft.com
30 Darrel Slider “Crisis and Response in Soviet Nationality Policy: The Case of Abxazia”, “Central 
Asian Survey”, Vol. 4,  No.4, 1985.   
31 Elizabeth Fuller, “The South Ossetian Campaign for Unification”, Report on the USSR, No. 49, 1989, 
p. 17-20  
32 Craham Thomas, "Hepl Russia Get out of Chechnya. The Bush Administration should lead the West 
offering a solution in Chechnya", "Wall Street Journal", European Edition, January 16, 2001, Paris, 
www.wsj.com    
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Tο μεγάλο ερώτημα που τίθεται στην περίπτωση του Καζακστάν είναι πως θα 

επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των εθνικών συμφερόντων και της ενεργειακής 

πολιτικής, που θα επιλέξει να εφαρμόσει. Tο Kαζακστάν είναι πραγματικά ένας 

τεράστιος πετρελαϊκός όγκος33 μεταξύ Pωσίας και Kίνας34, υψίστης γεωπολιτικής και 

γεωοικονομικής σημασίας. 

O ορυκτός πλούτος της χώρας περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Tο 

Kαζακστάν είναι ένα πολύ σημαντικός παραγωγός, καταναλωτής και εξαγωγέας 

κάρβουνου, παραγωγός και εξαγωγέας ουράνιου και πάνω από όλα υδρογονανθράκων.  

Tο Kαζακστάν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου (500.000 βαρέλια 

ημερησίως) μεταξύ των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, μετά τη Pωσία. Tο 50% της 

παραγωγής του προέρχεται από τα χερσαία κοιτάσματα: Tengiz, Uzen και 

Karachaganak35.  

Tον Aύγουστο του 2000, η κοινοπραξία OKIOC, στην οποία συμμετέχουν η ιταλική 

ENI, η βρετανική British Gas, η BP Amoco, η Exxon Mobil, η Impex, η Phillips 

Petroleum, η Shell, η Statoil και η TotalFinaElf ανακοίνωσαν ότι στα βόρεια της 

Kασπίας Θάλασσας έκαναν μία τεράστια ανακάλυψη. Πρόκειται για το υποθαλάσσιο 

κοίτασμα πετρελαίου East Kashagan, του οποίου η δυναμικότητα υπολογίζεται σε 50 

δισ. βαρέλια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές το Kashagan αποτελεί το δεύτερο 

μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου μετά το Gawar στη Σαουδική Αραβία, το οποίο 

αποδεδειγμένα υπολογίζεται σε 70 δισ. βαρέλια. Kατά συνέπεια το Kαζακστάν 

κατατάσσεται μεταξύ των πέντε σημαντικότερων πετρελαιοπαραγωγών σε παγκόσμια 

κλίμακα. 

H κοινοπραξία Tengizchevroil, εξάγει από το 2001 το κοζάκικο πετρέλαιο στην δύση 

μέσω του αγωγού που κατασκεύασε η Caspian Pipeline Consortium. O αγωγός36 

Tengiz - Novorossiysk είναι ένας από τους σημαντικότερους που έχει κατασκευαστεί 

ποτέ στην ευρύτερη περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ένας από τους πιο 

πετυχημένους, ενώ θεωρείται ότι η Μόσχα μέσω αυτού κατόρθωσε να εκπληρώσει τα 

                     
33 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. 
34 H εθνολογική σύνθεση της χώρας έχει ως εξής: 46% Kαζάκοι, 35% Pώσοι, 5% Ουκρανοί, 3% 
Γερμανοί, 2,5% Oυζμπέκοι, 2% Τάταροι και διάφορες άλλες μειονότητες. Όσο αφορά την θρησκευτική 
σύνθεση, το 47% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι και το 46% χριστιανοί (44% Pώσοι Ορθόδοξοι και 
2% Προτεστάντες), www.cia.com  
35 EIA, Kazakhstan, April 2000, United States Energy Information Administration, page 1-9.      
36 Διανύει 948 μίλια, κόστισε 2,3 δισ. δολάρια και εξάγει σήμερα 564.000 βαρέλια την ημέρα με 
προοπτική μέχρι το 2015 τα 1,34 εκατ. βαρέλια ημερησίως.  

http://www.cia.com/


φιλόδοξα σχέδια της, που αφορούν τον έλεγχο της μεταφοράς πετρελαίου της Kασπίας 

προς την παγκόσμια αγορά.  

Tο Kαζακστάν γνωρίζοντας ότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο δυνάμεων Kίνας και 

Pωσίας, επιδιώκει τον σχεδιασμό των αγωγών που θα μεταφέρουν το πετρέλαιο του με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές37.  

H κοινοπραξία Aktobemuniakaz (της οποίας το 60% ελέγχεται από την κινεζική 

εταιρεία CNOOOC) εξήγαγε μέσω σιδηροδρομικού δικτύου στο κινεζικό διυλιστήριο 

Urunchi 9.000 βαρέλια ημερησίως το 1999 και 10.000 βαρέλια το 2000. Σύμφωνα με 

την συμφωνία που είχαν υπογράψει το Kαζακστάν και η Kίνα τον Iούνιο του 1997 η 

κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Kίνας China's National Petroleum Corp. θα επενδύσει 

5,9 δις δολάρια στο Aktyubinsk και στο Uzen κοιτάσματα πετρελαίου στα δυτικά του 

Kαζακστάν38. O αγωγός που θα συνδέει το Aktyubinsk με το Xinjiang (δυτική Kίνα), 

θα διανύει 1800 μίλια και το κόστος του ανέρχεται σε 3,5 δις δολάρια, ενώ η 

κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2006. H Kίνα είναι αυτή που θα 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή του αγωγού39. 

Tο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου, το Karachaganak φιλοξενεί το 40% των 

αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας. Tο Tengiz είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 

κοίτασμα. Ένας νέος αγωγός κόστους 900 εκατ. δολαρίων, 635 μιλίων που θα συνδέει 

το Karachaganak με το Tengiz έχει ήδη σχεδιαστεί. Επιπλέον, υπάρχουν σχέδια για την 

κατασκευή μέχρι το 2004 ενός σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου κόστους 500 

εκατ. δολαρίων στο Atyrau δυναμικότητας 1,5 εκατ. κυβικών τόνων το χρόνο, τα οποία 

θα διακινούνται από το Kαζακστάν και το Tουρκμενιστάν, θα διασχίζουν την Kασπία 

και θα καταλήγουν στο Baku στο Aζερμπαϊτζάν. Mε την αλλαγή της αμερικανικής 

κυβέρνησης, οι αξιωματούχοι των HΠA επισκέφτηκαν την πρωτεύουσα του 

Kαζακστάν, Αστάνα,  πρώτον για να υποσχεθούν οικονομική βοήθεια για την 

αναβάθμιση του λιμανιού Aktau και δεύτερον να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του 

Kαζακστάν για την κατασκευή του αγωγού Mπακού - Τσεϊχάν. 

Mία εναλλακτική οδός εξαγωγής του κοζάκικου φυσικού αερίου είναι η ανατολική, με 

αγωγό μήκους 5.000 μιλίων προς την Kίνα, με δυνατότητα μεταφοράς 1 Tcf.  

                     
37 Dion R. Richard, “Long View of Caspian Oil options tilts to Kazakhstan – China”, “Oil and Gas 
Journal”, June 7, 1999, p.p. 21-26 
38 Συνέντευξη με τον Πλάμεν Τόντσεφ, δημοσιογράφος ανταποκριτής στην Νοτια-Ανατολική Ασία και 
ειδικός σε θέματα ενέργειας για την Κίνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 2003   
39 Dion R Richard, "Long View of Caspian oil export options tilts to Kazakhstan - China", Oli & Gas 
Journal, June 7, 1999, pp.21-26.    



Επιπλέον, το Kαζακστάν εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης μίας κοινοπραξίας για την 

κατασκευή αγωγού πετρελαίου μέσω του Iράν, η οποία θεωρείται και η φθηνότερη 

λύση για την εξαγωγή κοζάκικου πετρελαίου. O αγωγός αυτός θεωρείται ως ο κύριος 

ανταγωνιστής του αμερικανικού σχεδίου Mπακού - Τσεϊχάν και ίσως για το λόγο αυτό 

ένας από τους εφιάλτες των HΠA.  

Ωστόσο ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η TotalFinaElf40 φαίνεται ότι 

εξετάζουν σοβαρά το σχέδιο αυτό, δηλαδή έναν αγωγό Tουρκμενιστάν - Kαζακστάν - 

Iράν. Tο Iράν εκτιμά ότι το κόστος κατασκευής του αγωγού θα ανέλθει σε 1,5 δισ. 

δολάρια. Aπό την άλλη πλευρά η άποψη του Kαζακστάν σχετικά με το σχέδιο αυτό 

είναι ότι οι τρεις αυτές χώρες θα ελέγχουν το 50% του αγωγού, τη στιγμή που η 

χρηματοδότηση του θα επιβαρύνει μόνο τις ξένες εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην 

κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η γαλλική εταιρεία TotalFinaElf 

υποστηρίζει ανοιχτά τη λύση αυτή με το επιχείρημα ότι οι επενδυτές θα πρέπει να 

παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση τα εμπορικά και οικονομικά τους συμφέροντα 

αγνοώντας τα γεωπολιτικά συμφέροντα41.  

 

3.2.2. Η ενεργειακή γέφυρα Ανατολής – Δύσης: «Κόκκινο Πανί» για την 

αμερικανική εξωτερική οικονομική πολιτική  

 

Tο Iράν διαθέτει αποθέματα 520 δισ. βαρελιών πετρελαίου. Eξ' αυτών τα 96 δισ. είναι 

ανανεώσιμα. Επιπλέον, διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου 

μετά την Pωσία, τα οποία εκτιμώνται σε 26 τρις. κυβικά μέτρα. Μέχρι τα τέλη του 

2000, παρήγαγε περίπου 3.725 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 

του ΟΠΕΚ42. Ως εκ τούτου το Iράν είναι μία εξαιρετικά σημαντική χώρα τόσο όσον 

αφορά την γεωγραφική της θέση  αλλά και τον ορυκτό πλούτο της43. Βρίσκεται 

μεταξύ δύο ζωνών πλούσιες σε ενεργειακά αποθέματα: Kασπία Θάλασσα και Περσικό 

Κόλπο. Είναι επίσης η φυσική γέφυρα που ενώνει την Μέση Ανατολή με την Kεντρική 

Aσία, ελέγχοντας τον διάδρομο Ανατολής - Δύσης, στην Aσία.  

                     
40 http://www.totalfinaelf.com  
41 Buchan David & Stern David, "BP Amoco to sell oil field stake to TotalFinaElf", "The Financial 
Times", London, Saturday - Sunday, February 3-4, 2001, www.ft.com  
42 http://www.opec.org  
43 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τη 
ζήτηση και την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. 
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H πολιτική ιστορία του Iράν είναι ιδιαίτερα ταραχώδης. Επιπλέον οι διεθνείς 

οικονομικές και πολιτικές του σχέσεις έχουν στιγματιστεί από την κρίση με τις HΠA, 

μετά την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979, η οποία 

κατέληξε τελικά σε οικονομικές κυρώσεις, που απαγορεύουν μέχρι σήμερα τις 

επενδύσεις στην χώρα. H Oυάσινγκτον θεωρεί το Iράν ως μία από τις χώρες που 

χρηματοδοτεί τη διεθνή τρομοκρατία, ενώ πρόσφατα ο Πρόεδρος Mπους το περιέλαβε 

στον «άξονα του κακού» μαζί με την Λιβύη και την Βόρεια Κορέα.  

Ωστόσο, η εκλογή του Mοχάμεντ Xαταμί αλλά και η έκκληση που απηύθυνε στις 8 

Ιανουαρίου του 1998 προς τους Αμερικανούς για την ανάπτυξη διαλόγου εφ' όλης της 

ύλης άλλαξε το σκηνικό χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι HΠA να άρουν τις 

κυρώσεις. Οι ΗΠΑ δέχτηκαν θετικά την επανεκλογή του Ιρανού προέδρου Μοχάμεντ 

Χαταμί (Ιούνιος 2001) και εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα υπάρξουν μελλοντικά 

μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή. 

Σημειώνεται ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν υποστηρίξει πριν από τις εκλογές ότι 

ακόμα και στην περίπτωση επανεκλογής του Χαταμί στο αξίωμα του Προέδρου, μια 

στενότερη προσέγγιση με την Τεχεράνη δεν φαίνεται πως θα είναι πιθανή σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Άλλωστε, το πρόβλημα που έχει ανακύψει με το πυρηνικό 

πρόγραμμα του Ιράν αλλά και με τις έρευνες των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας αντικατοπτρίζει την στάση που τηρεί σήμερα η αμερικανική 

κυβέρνηση έναντι της Τεχεράνης44.  

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά από 

την ιρανική επανάσταση που ανέτρεψε τον σύμμαχο τον ΗΠΑ, Σάχη. Οι ΗΠΑ έχουν 

επανειλημμένα δηλώσει ότι η αποκατάσταση των σχέσεων τους με το Ιράν εξαρτάται  

από το αν η χώρα τερματίσει την εχθρική της αντιμετώπιση στις αραβοϊσραηλινές 

ειρηνευτικές προσπάθειες,  την παράνομη υποστήριξή της σε «τρομοκρατικές» ομάδες, 

το πυραυλικό της πρόγραμμα και τις παράνομες προσπάθειες να αποκτήσει όπλα 

μαζικής καταστροφής. Μάλιστα η παραπομπή του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχει 

επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα.  

Από την πλευρά της η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες ότι υποστηρίζει την 

τρομοκρατία και ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα ενώ θεωρεί ότι δεν είναι μόνο το Ιράν 

                     
44 Επίσκεψη στην Τεχεράνη και συνάντηση με τον υφυπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι η 
Τεχεράνη δεν θα εμποδίσει το έργο των επιθεωρητών και θα πρέπει να βρεθεί να κοινή φόρμουλα ώστε 
να ικανοποιηθεί η διεθνής κοινότητα αλλά και να συνεχιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο 
εξυπηρετεί ειρηνικούς σκοπούς, Οκτώβριος 2003. 



αλλά και πολλές άλλες χώρες που αντιτίθενται στην αμερικανική θετική στάση προς το 

Ισραήλ και στην άδικη στάση των ΗΠΑ προς τους Παλαιστινίους45. 

O Xαταμί πίστευε ότι οι προοπτικές εκσυγχρονισμού της χώρας του είναι πολλές αλλά 

ωστόσο πρέπει να αποφευχθούν οι ακρότητες στο όνομα της ελευθερίας και της 

ασφάλειας. Tο άνοιγμα του Προέδρου Xαταμί στην Δύση αλλά και οι επαφές του με 

ηγέτες κρατών είχε θετική επίδραση στην εξομάλυνση των διεθνών σχέσεων του Iράν. 

Ωστόσο, η συνέχιση του πυρηνικού του προγράμματος και η αποτυχία του Χαταμί να 

προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις δεν βοήθησαν στην επαναπροσέγγιση του 

Ιράν με τη Δύση.  

H απάντηση των HΠA στην προσπάθεια του Iράν να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με 

την Δύση, είχε έρθει πολύ νωρίτερα από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου, η οποία όξυνε και πάλι τις σχέσεις των δύο χωρών. O Λευκός Οίκος τον 

Μάιο του 1998 είχε υποστηρίξει ότι οι επενδύσεις της γαλλικής Total, της ρωσικής 

Gazprom και της μαλαισιανής Petronas παραβιάζουν τις οικονομικές κυρώσεις που 

έχουν επιβληθεί. Επιπλέον, είχε τονίσει σε ανακοίνωση της η τότε αμερικάνικη 

κυβέρνηση ότι παρά τα δείγματα που δίνει η νέα ιρανική ηγεσία για 

επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της με την Δύση, οι ανησυχίες για την υπόθαλψη 

τρομοκρατών και λαθρεμπόρων όπλων παραμένουν και μάλιστα σε πολύ μεγάλο 

βαθμό46. Ωστόσο στην ίδια ανακοίνωση η αμερικανική κυβέρνηση είχε αφήσει να 

εννοηθεί ότι οι επενδύσεις σε κοιτάσματα του Iράν μπορεί τελικά να έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα στον έλεγχο της παράνομης διακίνησης όπλων και της δράσης 

τρομοκρατών από ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που 

παρατηρήθηκε μία χαλάρωση της αμερικανικής πολιτικής στο θέμα των σχέσεων με 

τον Iράν. Βέβαια η αλλαγή αυτή αποδείχθηκε ότι σχετίζονταν περισσότερο με τον 

κίνδυνο οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας να μείνουν εκτός παιχνιδιού παρά με την 

επιθυμία της Oυάσινγκτον να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη.  

Παρόλα αυτά οι HΠA παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους και προκειμένου να 

παρακάμψουν το Iράν όσον αφορά τις διόδους εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού 

αερίου από την Kασπία, προωθούν και υποστηρίζουν κατασκευές αγωγών όπως τον 

                     
45 Επίσκεψη Τεχεράνη, συνάντηση με τον υφυπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ρητά και 
κατηγορηματικά ότι θα πρέπει να βρεθεί μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο μεσανατολικό που θα έχει την 
πλήρη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών, Οκτώβριος του 
2003.  
46 www.reuters.com  

http://www.reuters.com/


Mπακού - Τσεϊχάν και τον Trans-Caspian Gas Pipeline (TCGP)47. Βέβαια θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση αφήνει ανοιχτά παράθυρα, υπό την πίεση των 

πετρελαϊκών συμφερόντων, τα οποία ανησυχούν μην μείνουν εκτός παιχνιδιού στο 

πλούσιο σε ενεργειακά αποθέματα Iράν. Μάλιστα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Nτικ 

Tσέϊνι48 είχε δηλώσει στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι επιθυμεί να δει 

μία αλλαγή στην πολιτική των HΠA όσον αφορά τις κυρώσεις στο Iράν. Από την άλλη 

πλευρά οι πετρελαϊκές αμερικανικές εταιρείες (Mobil πριν συγχωνευτεί με την Exxon) 

έχουν πιέσει για αλλαγές στις κυρώσεις που απαγορεύουν τις επενδύσεις στο Iράν. O 

υπουργός Πετρελαίου του Iράν, Mπιζάν Zανγκάνεχ είχε χαρακτηρίσει τις κυρώσεις ένα 

«κακόγουστο αστείο» το οποίο το μόνο που κατορθώνει είναι να εμποδίζει τις 

αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν στο Iράν49.   

Στην ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο κρατών πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει η 

οικονομία του Iράν, που ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι είναι η «Αχίλλειος πτέρνα» 

του Mοχάμεντ Xαταμί και όχι η ιδεολογική του αντιπαράθεση με τους συντηρητικούς, 

όπως θέλουν να πιστεύουν οι πολιτικοί αναλυτές. Ο Μεχντί Ταγκχαβί, ανεξάρτητος 

οικονομολόγος και καθηγητής οικονομικών και κοινωνικών επιστημών στο 

Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ψήφισε χωρίς δισταγμό τον Χαταμί. Δεν κρύβει όμως 

την ανησυχία του. «Φοβάμαι μήπως  ο Χαταμί έχει την τύχη του Γκορμπατσόφ», 

δήλωσε σε συνέντευξή του στην Κοριέρε ντέλα Σέρα50. «Οι προσδοκίες της κοινής 

γνώμης είναι τεράστιες». 

Όλοι θέλουν μεταρρυθμίσεις και ελευθερία, και γι΄αυτό ψήφισαν ξανά τον Χαταμί. Αν 

κάνουμε όμως ανάλυση των αριθμών, η κατάσταση που προκύπτει είναι ζοφερή. 

Υπάρχει έτσι ο κίνδυνος να εκδηλωθεί μπροστά μας μια αρνητική αντίδραση, ανάλογη 

με εκείνη που κατέστρεψε τη Σοβιετική Ένωση κι έναν άνθρωπο καλής θέλησης όπως 

ήταν ο Γκορμπατσόφ»51. 

                     
47 Μ. Myrianthis, “The Economic and Politics of Energy in Caspian Sea and their Regional Impact”, A 
paper which presented in a Conference organized by the Defense Analyses Institute, held on December 
9, 2000, in the Divani – Caravel Hotel, in Athens, Greece.  
48 Ο Ντικ Τσέϊνι έχει στενές σχέσεις με την αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία καθώς είχε διατελέσει 
πρόεδρος της εταιρείας Halliburton, της οποίας θυγατρικές έχουν αναλάβει τον κύριο όγκο των 
συμβολαίων ανοικοδόμησης στο γειτονικό με το Ιράν, Ιράκ. 
49 www.reuters.com  
50 www.corriere.it  
51 Kωνσταντίνα Δημητρούλη, «Tο Iράν αλλάζει πρόσωπο», «Tύπος της Κυριακής», 12 Ιουνίου 2001. 

http://www.reuters.com/
http://www.corriere.it/


Ο Χαταμί είναι ένας τίμιος άνθρωπος αλλά έχει τα χέρια δεμένα, επισημαίνει ο Μεχντί 

Ταγκχαβί52. «Το Ιράν ελέγχεται σήμερα από ένα καθεστώς ανίκανων κληρικών, που 

δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί μια σύγχρονη οικονομία και αντιδρούν στη 

φιλελευθεροποίηση της κοινωνίας γιατί φοβούνται πως θα χάσουν τον έλεγχο της 

κατάστασης. Το δικαστικό σώμα είναι στα χέρια των αντιδραστικών, που κλείνουν 

χωρίς συζήτηση όποια εφημερίδα δεν τους αρέσει και περνούν χειροπέδες στον 

διευθυντή της. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε: «οι φίλοι των φίλων πλουτίζουν και στη 

συνέχεια στέλνουν στο εξωτερικό τους καρπούς των στημένων ιδιωτικοποιήσεων και 

των υποτιθέμενων συγχωνεύσεων. Παντού υπάρχει στασιμότητα και διαφθορά». 

Αν στην επόμενη θητεία του ο Χαταμί θελήσει να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, 

κατέληγε ο Iρανός οικονομολόγος, θα πρέπει να τα βάλει με όλους: με τον συντηρητικό 

κλήρο, με το δικαστικό σώμα, με τον στρατό, με τους ανθρώπους που έγιναν πρόσφατα 

πλούσιοι, ακόμη και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θέλει να επιβάλει στο Ιράν 

μια θεραπεία-σοκ κοινωνικά απαράδεκτη. Για να το κάνει αυτό, όμως, δεν του φτάνουν 

τέσσερα χρόνια. Χρειάζεται μάλλον ένα θαύμα. 

Περισσότερο αισιόδοξη, παρόλο που αναγνωρίζει τα προβλήματα, εμφανίζεται η 

Φαρίμπα Αντελκάχ, ανθρωπολόγος, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών 

του Παρισιού  και συγγραφέας πολλών βιβλίων που αναφέρονται στην 

πολιτικοοικονομική και κοινωνική κατάσταση στο Ιράν. «Με τον Χαταμί, ο ορίζοντας 

έχει διευρυνθεί», υποστήριζε σε δημοσίευμα της η εφημερίδα Φιγκαρό53. «Ο λόγος του 

είναι σύγχρονος και ζεστός. Για παράδειγμα χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως, «Ο 

πλουραλισμός είναι δύναμη», ή «Έχετε δικαιώματα» ή «Θα το συζητήσουμε». «Κι 

αυτό επιτρέπει ασφαλώς πολύ περισσότερα όνειρα απ΄ ό,τι ο σκληροπυρηνικός λόγος 

της Δεξιάς». 

Η Iρανή ερευνήτρια αρνείται όμως ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει αποτελούν έργο 

αποκλειστικά της μεταρρυθμιστικής Αριστεράς. «Η εμπειρία της ευρωπαϊκής Δεξιάς 

δείχνει ότι ο συντηρητισμός μπορεί να οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις. Ακόμη και οι 

bassidji, οι ισλαμιστές πολιτοφύλακες, έχουν συνειδητοποιήσει ότι στον γάμο της 

αδελφής τους πρέπει να υπάρχει μουσική για να διασκεδάσουν. Δεν έχουν πρόθεση πια 

να εμποδίσουν τους νέους να βλέπουν τον Τιτανικό στο βίντεο, θα ήθελαν απλώς από 

αυτούς να παρακολουθούν και ταινίες για πολέμους». 

                     
52 Δεν έχει περάσει ούτε μία μεταρρύθμιση από αυτές που έχει προτείνει η κυβέρνηση Χαταμί λόγω του 
δυσκίνητου και άκρως ελεγχόμενου από τους Μουλάδες νομοθετικού και κοινοβουλευτικού 
συστήματος: Επίσκεψη στην Τεχεράνη Οκτώβριος 2003.   
53 www.lefigaro.fr  

http://www.lefigaro.fr/


 



Κεφάλαιο 3:  

Ενέργεια: Πεδίο Συνεργασίας ΟΣΕΠ και ΕΕ  

 

 

1. ΟΣΕΠ: Αναπόσπαστο συνιστώσα της ενεργειακής αλυσίδας 

 

1.1. Ο ΟΣΕΠ στην ενεργειακή «σκακιέρα»  

 

Ο ορισμός «Μεγάλη σκακιέρα», που έχουν αποδώσει οι διπλωμάτες στην περιοχή της 

Κεντρικής Ασίας, είναι απόλυτα επιτυχής. Την τελευταία δεκαετία έχει ξεκινήσει, με 

επίκεντρο τον απέραντο φυσικό πλούτο της περιοχής σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 

μια τεράστια παρτίδα σκάκι, με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία σε ρόλο «βασιλιά» και 

«βασίλισσας» αντίστοιχα και τις υπόλοιπες χώρες, που βρίσκονται στην περιοχή, 

αλλά και όσες σχηματίζουν μια νοητή γεωγραφική αλυσίδα ως τη Δυτική Ευρώπη, 

στους ρόλους των υπολοίπων μερών του παιχνιδιού1. 

Η συγκυρία είναι κατάλληλη και προσφέρει πλείστες όσες ευκαιρίες, σε όλα τα 

επίπεδα, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση, προς όφελος της οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών της περιοχής. 

Οι διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων των ανεξάρτητων δημοκρατιών της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης με τις δυτικές κυβερνήσεις αλλά κυρίως με τις μεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις, που στηρίζονται στη βάση ότι μόνο η εκχώρηση του 

ορυκτού και κυρίως ενεργειακού πλούτου στους Δυτικούς θα μπορούσε να δώσει 

διέξοδο στην οικονομική κρίση και στην κοινωνική ανέχεια, κινούνται προς τη 

σωστή κατεύθυνση και σίγουρα θα αποδώσουν καρπούς. 

Ζητούμενο βέβαια είναι πώς η αξιοποίηση των κινήτρων θα κατευθυνθεί πρωτίστως 

σε έργα υποδομής και ανάπτυξης (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, συγκοινωνίες, 

επικοινωνίες, τεχνογνωσία, κ.λ.π), εις τρόπον ώστε να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική 

επενδυτική πρωτοβουλία και να ενισχυθούν οι εμπορικές και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

Πριν από περίπου δέκα χρόνια σχηματίστηκε ένα διπλωματικό - ενεργειακό - 

οικονομικό παζλ με δρώντες:  

                                                 
1 Αποκλειστική Συνέντευξη με τον Δρ. κ. Μιχάλη Μυριάνθη και μέλος του Δ.Σ. των Ελληνικών 
Πετρελαίων  



1. Τις κυβερνήσεις των κρατών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στις οποίες 

προσετέθη το Ιράν. 

2. Τις μεγάλες δυτικές κυβερνήσεις. 

3. Τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες υδρογονανθράκων, κατασκευών και εξοπλισμού 

μαζί με τα μεγάλα τραπεζικά συγκροτήματα που τις χρηματοδοτούν, και 

4. Τις κυβερνήσεις των γειτονικών ή ενδιάμεσων κρατών, όπως τις αραβικές, αυτές 

της Μέσης Ανατολής και τις βαλκανικές, με σημαντική τη θέση της Ελλάδας σε αυτό 

το «γκρουπ».  

Στις ομάδες αυτές, κυρίως δε σ’ αυτήν των χωρών της περιοχής, ο ΟΣΕΠ, μπορεί ως 

εκ του ρόλου του, να μετάσχει παρέχοντας πολύπλευρες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

εξετάζοντας στο σύνολό του το επενδυτικό πλαίσιο και όχι μόνο στο στενό 

«ενεργειακό», δηλαδή στη δημιουργία υποδομών μεταφοράς ενέργειας. 

Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η μεταφορά ενέργειας, απαιτεί εκτός όλων των 

άλλων, και σταθερό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό έδαφος, κάτι που δεν 

εξασφαλίζεται μόνο με τη χρηματοδότηση της κατασκευής αγωγών. Ούτε όμως και 

διασφαλίζεται «από τη μια μέρα στην άλλη». Απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για 

την εδραίωση και σταθερότητα ενός δύσκολου και επίπονου εγχειρήματος, όπως 

είναι η διασφάλιση της κοινωνικής και οικονομική συνοχής. Όλα αυτά, απαιτούν 

συνεχή παρακολούθηση, ενασχόληση και δημιουργικές παρεμβάσεις, στην 

κατεύθυνση της υιοθέτησης των μέτρων και των δράσεων που απαιτούνται. 

Υπό αυτό το πρίσμα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός σταθερού, 

από κάθε άποψη, επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος για τις χώρες της 

περιοχής. Θεωρείται ότι η παρούσα χρονική συγκυρία είναι πράγματι μοναδική και 

ευνοεί τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και δράσεις.  

 

 

1.2. Η ενίσχυση του ενεργειακού του ρόλου περνά από την Ευρώπη  

 

Η πολιτική γειτνίασης2 που έχει αναπτύξει η ΕΕ καθιστά περισσότερο επιτακτική την 

αξιοποίηση των μηχανισμών του ΟΣΕΠ από την ίδια την ΕΕ όχι μόνο σε επίπεδο 

ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά για την ενίσχυση των χωρών του ΟΣΕΠ και για την 

                                                 
2 http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm


υλοποίηση των στόχων της ΕΕ στην περιοχή3. Διότι είναι σαφές ότι αν η ΕΕ επιθυμεί 

πραγματικά να οικοδομήσει μία νέα πολιτική, η οποία να καλύπτει και θέματα όπως 

οικονομικά ή ακόμα και δικαιοσύνης στην ευρύτερη ζώνη, η οποία αγκαλιάζει την 

ΕΕ καθώς η νέα ευρωπαϊκή πολιτική είναι στραμμένη προς τα ανατολικά και νότια.  

Προς τα νότια υπάρχει ήδη η ευρω-μεσογειακή συνεργασία4, η οποία δημιουργεί μία 

ομπρέλα, αν και υπό διαμόρφωση. Εξ ανατολών υπήρχε μία πλήρης αντίφαση στην 

αντιμετώπιση της περιοχής από την ΕΕ σε σύγκριση με την πολιτική που 

ακολουθούσε προς τα νότια. Επομένως αν ο στόχος της είναι να ομογενοποιήσει 

σταδιακά όλη αυτή την περιοχή, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να εντάξει την 

γεωγραφική περιοχή του ΟΣΕΠ στην ευρω-μεσογειακή συνεργασία, η μόνη λογική 

κίνηση είναι να επεκτείνει και στην περιοχή του ΟΣΕΠ μία αντίστοιχη συλλογική 

«ομπρέλα» σαν αυτή που υπάρχει για την Μεσόγειο. Μία τέτοια προσπάθεια 

αναβαθμίζεται συνεχώς με την προώθηση της πολιτικής γειτνίασης.  

Επομένως, το να διαμορφώνονται πολιτικές ένταξης 2 ή 3 κρατών και με δεδομένο 

ότι η περιοχή του ΟΣΕΠ είναι το μαλακό υπογάστριο όπου εντοπίζονται και τα 

σοβαρότερα προβλήματα, όπως η μετανάστευση, εξαγωγή τρομοκρατίας, ναρκωτικά 

τότε είναι προφανές ότι μία πολιτική πρόληψης ή αντιμετώπισης των προβλημάτων 

είναι πολύ πιο ορθολογική καθώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα προβλήματα  στις 

χώρες προέλευσής τους και ανακόπτεται η εξαγωγή τους στην καρδιά της ΕΕ, όπου 

μετά η αντιμετώπισή τους είναι δυσκολότερη και πιο δαπανηρή5.  

Ο δεύτερος παράγοντας που καθιστά προφανέστερη την επέκταση των ευρωπαϊκών 

συμφερόντων προς την περιοχή του ΟΣΕΠ είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι 

αβεβαιότητες που υπάρχουν στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή, το γεγονός ότι η 

αμερικανική επιρροή θα είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον στη Μέση Ανατολή από ό,τι 

παλαιότερα αφήνει ως μόνο χώρο μίας πιο προνομιακής σχέσης για την Ευρώπη, την 

Κασπία και την Κεντρική Ασία και τις πηγές ενέργειας της περιοχής αυτής. 

Επομένως όλες αυτές οι πολιτικές που προωθούνται ακόμα και ο διάλογος ΕΕ και 

Ρωσίας6 θα ήταν ημιτελής αν δεν επεκτεινόταν σε μία θεσμική σχέση και με το 

σύνολο της περιοχής. Διότι όταν αναφερόμαστε στην ενεργειακή ασφάλεια7 πρέπει 

                                                 
3 www.mfa.gr
4 Ευρω-Μεοσγειακή Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Αθήνας 22-23 Μαρτίου 2004 
5 Δήλωση Ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Νίκου Βακάλη κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του 
Ευρωκοινοβουλίου στην συζήτηση που αφορούσε την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 12 Απριλίου 
2005. www.epp-ed.org  
6 http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/index.htm
7 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ 

http://www.mfa.gr/
http://www.epp-ed.org/
http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/index.htm


να καλύπτει όλη την αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση. Αυτό 

συνεπάγεται ότι εισέρχεται και στο κομμάτι transit (μεταφορά). Επομένως δεν μπορεί 

να είναι άμοιρη η ΕΕ για το πώς θα κινηθούν οι αγωγοί και τι κατεύθυνση θα έχουν 

και όλα τα σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την μεταφορά των ενεργειακών 

πόρων στην αγορά της Ευρώπης. Επίσης δεν μπορεί να είναι άμοιρη η ΕΕ σε αυτό 

που ορίζεται ως διαφοροποίηση πηγών (diversity of sources). Επομένως το 

πετρελαϊκό και το ενεργειακό κομμάτι συνολικά της Ρωσίας έχει αξία, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, 

αλλά και το Ιράν που αναμένεται να επανεμφανιστεί στο «παιχνίδι».   

Ο τρίτος παράγοντας αφορά την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρης της 

περιοχής που καλύπτει ο ΟΣΕΠ, καθώς πρόκειται για μία αγορά 300 εκατ. 

καταναλωτών  πολύ κοντά στην Ευρώπη, τη στιγμή μάλιστα που η ΕΕ έχει συνολικά 

ανάγκες νέων αγορών και νέων περιοχών συνεργασίας. Επομένως και αυτό είναι ένα 

σημαντικό «καρότο», το οποίο θα έπρεπε να μην αγνοεί η ΕΕ. «Στο σημείο αυτό 

γίνεται ένα λάθος από πολλούς οικονομικούς αναλυτές, οι οποίοι στηριζόμενοι στο 

ρυθμό ανάπτυξης και τους μακροοικονομικούς δείκτες των κρατών της περιοχής, τις 

κατατάσσουν στις φτωχότερες του κόσμου. Πιστεύαμε ότι δεν μπορεί να συγκρίνει 

κανείς κράτη, που ασχέτως πολιτικού συστήματος, είχαν μέχρι πριν από 10-15 χρόνια 

ένα πολύ οργανωμένο εργατικό δυναμικό, υποδομές και έναν διαφορετικό πολιτισμό 

με τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.  Οι 

άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι φτωχοί αλλά οι αναπτυξιακές προοπτικές τους είναι 

τελείως διαφορετικές διότι γνωρίζουν τη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία  και 

επομένως είναι ικανοί να παράγουν νέα τεχνολογία, απλά είναι αναγκαία μία 

καλύτερη οργάνωση και μία πιο αποτελεσματική διοίκηση»8.  

Αν θέσουμε και τον ρόλο του ΟΣΕΠ ως μία γέφυρα φυσική μεταξύ Ευρώπης και 

Ασίας, η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του αποκτά μεγαλύτερη διάσταση με δεδομένο 

και ότι όλες αυτές οι χώρες που βρίσκονται ανατολικά του (Κεντρική Ασία μέχρι 

Μογγολία και το υπογάστριο που είναι κάτω από την Σιβηρία) θα πρέπει να 

αισθανθούν ότι κινούνται σε καθεστώς ασφάλειας μίας περιφερειακής Οργάνωσης 

για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα διότι πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα δεχθούν την 

πίεση των μεγάλων δυνάμεων της περιοχής (Κίνα και Ινδία). Επομένως όλα αυτά τα 

κράτη θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανωθούν υπό μία ομπρέλα, ώστε να 
                                                 
8 Αποκλειστική Συνέντευξη με τον Γιώργο Παπανικολάου, τέως Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς 
Κέντρου Μελετών του Εύξεινου Πόντου, Μάρτιος 2004  



δυναμώσουν την φωνή τους. Στο σημείο αυτό ο ΟΣΕΠ μπορεί να τους παρέχει αυτό 

το συγκριτικό πλεονέκτημα, υπό την προϋπόθεση ότι ο Οργανισμός θα επιδιώξει 

συνειδητά την προς ανατολάς διεύρυνσή του, ώστε να φέρει πιο κοντά κάποιες από 

αυτές τις χώρες. Από την εξέλιξη αυτή η ΕΕ θα μπορούσε να αντλήσει κάποια 

σημαντικά οφέλη καθώς μία θερμότερη σχέση μεταξύ ΟΣΕΠ και ΕΕ θα συνεπαγόταν 

αυτόματα ότι η ΕΕ θα μπορούσε να διευρύνει την επιρροή της προς αυτές τις χώρες 

έως την καρδιά της Ασίας. Δυστυχώς όμως η ΕΕ δεν προωθεί μία τέτοια εξέλιξη. Και 

σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, ανοίγεται ένα δημιουργικό πεδίο δράσης για την Ελλάδα. 

Η προώθηση εκ μέρους της Ελλάδας μίας ειδικής σχέσης μεταξύ ΟΣΕΠ και ΕΕ9, από 

την οποία θα προέκυπτε η απάντηση στο ερώτημα τι θα έκανε πιο ελκυστικό τον 

ΟΣΕΠ στην ΕΕ, θα επέτρεπε στην Ελλάδα να προωθήσει αντίστοιχα μέτρα και 

πρωτοβουλίες εντός του ΟΣΕΠ, πολύ περισσότερο που έχει τεθεί και στον ίδια τον 

ΟΣΕΠ το θέμα της ανανέωσής του και της ανασυγκρότησής του.  

Κατά την διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στον ΟΣΕΠ απέκτησε πολύ μεγαλύτερη 

ελευθερία διεκδικώντας ισχυρότερη φωνή υπέρ του ΟΣΕΠ και αξιοποιώντας τις 

δυνατότητές της και προς όφελος της ΕΕ10. Επομένως, η χρονική στιγμή για την 

ανάληψη των πρωτοβουλιών αυτών ήταν εξαιρετικά ώριμη. Η Ελλάδα μπορεί να 

παίξει έναν τέτοιο ρόλο, καθώς καμία άλλη από τις χώρες του ΟΣΕΠ δεν διαθέτει το 

προς τούτο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα, η Ρωσία θέλει όλη αυτήν την 

περιοχή να την καλύπτει διμερώς και επομένως δεν έχει κανένα λόγο να προωθήσει 

την επέκταση και διεύρυνση του ΟΣΕΠ. Η Τουρκία έχει την αντίστοιχη φιλοδοξία να 

μονοπωλεί σχέσεις με Καύκασο, Κεντρική Ασία και Κασπία. Αυτό, άλλωστε φάνηκε 

και στην πρόσφατη προσπάθεια διεύρυνσης του Οργανισμού,  όπου οι Τούρκοι είχαν 

υποστηρίξει ενθέρμως την υποψηφιότητα της Σερβίας – Μαυροβουνίου, αλλά στις 

αντίστοιχες αιτήσεις του Ουζμπεκιστάν και του Ιράν για πλήρη ένταξη και του 

Καζακστάν για απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή πήρε αρνητική θέση. Θα πρέπει 

να σημειωθεί εδώ ότι οι αιτήσεις για καθεστώς παρατηρητή έχουν παγώσει, καθώς η 

Τουρκία είχε μπλοκάρει την αίτηση της Κύπρου και επομένως η Ελλάδα αρνιόταν 

την αποδοχή αίτησης οποιουδήποτε άλλου κράτους.  

Ωστόσο, μεταξύ των μελών του ΟΣΕΠ αρχίζουν να οικοδομούνται σχέσεις 

εμπιστοσύνης και αυτό επιβεβαιώνεται και από τη διάθεση τους να ασχοληθούν και 

με τα θέματα της ασφάλειας εντός του Οργανισμού. Αν και δεν διαφαίνεται μεγάλη 
                                                 
9 www.mfa.gr
10 Βλέπε σχετικά Υποκεφάλαιο για την ελληνική προεδρία στον ΟΣΕΠ  

http://www.mfa.gr/


κινητικότητα ως προς τα θέματα της λεγόμενης hard security (παραδοσιακή αντίληψη 

ασφάλειας) και ο λόγος είναι η μεγάλη διαφορετικότητα των κρατών - μελών και η 

πολυσυλεκτικότητά τους ανάλογα με το που είναι ενταγμένες, ωστόσο ως προ το 

λεγόμενο soft security (νεώτερη – ήπια αντίληψη ασφάλειας) ή κάποιες  πτυχές που 

άπτονται των νέων μορφών της ασφάλειας, ο ΟΣΕΠ είναι κατάλληλος να τα 

διαχειριστεί και αυτό γιατί όλοι συμφωνούν στη διαπίστωση ότι όλες αυτές οι 

παραδοσιακές μορφές11 που σχετίζονται με την ασφάλεια έχουν έναν έντονο 

περιφερειακό χαρακτήρα. Μία τέτοια εξέλιξη απαιτεί, ωστόσο, ένα περιφερειακό 

πλαίσιο. Η διάθεση των κρατών - μελών του ΟΣΕΠ να ασχοληθούν και με τα θέματα 

της ασφάλειας κάνει πιο αναγκαία τη συνεργασία του ΟΣΕΠ με την ΕΕ, αλλά και με 

το ΝΑΤΟ, που έχει επίσης συμφέροντα στην περιοχή.  

Παρ’ όλα αυτά ο ΟΣΕΠ δεν θα έχει φερεγγυότητα, ώστε να προωθήσει την 

συνεργασία με την ΕΕ, εάν αφήνει εκτός του δικού της του τραπεζιού τα δικά της 

θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Αν βάλουμε σε μία γεωστρατηγική 

«ζυγαριά» τον ΟΣΕΠ το βασικό πλεονέκτημα του είναι οι ενεργειακοί του πόροι. Αν 

δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα με ένα πιο συλλογικό και 

συλλεκτικό τρόπο μεταξύ των κρατών – μελών, τότε είναι μάταιη η προσπάθειά του 

να προωθήσει την στενότερη συνεργασία της με την ΕΕ. Η προώθηση της ιδέας 

αυτής πριν από 3-4 χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολη διότι υπήρχε μία μεγάλη 

καχυποψία και ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των αγωγών Νοβοροσίσκ και 

Μπακού – Τσεϊχάν. Στην παρούσα όμως φάση και εφόσον οι βασικές επιλογές για 

την κατασκευή των αγωγών έχουν γίνει12, μέσω μία στενής συνεργασίας των κρατών, 

το σκηνικό έχει αλλάξει. Άλλωστε η μη συνεργασία στο τομέα αυτό εγκυμονούσε, 

και σε ένα μικρότερο βέβαια βαθμό εγκυμονεί μέχρι σήμερα, δύο πολύ βασικούς 

κινδύνους: να υπάρξει μία υπερπροσφορά αγωγών οι οποίοι θα πλήξουν οικονομικά 

τους ενδιαφερόμενους, όχι μόνο με το κόστος κατασκευής, αλλά θα στρεβλώσουν και 

την λειτουργία του μελλοντικού συστήματος. Και αυτό γιατί αν οι αγωγοί είναι άδειοι 

θα εισέλθουν τα κράτη σε μία περίοδο σκληρού ανταγωνισμού για τα τέλη διέλευσης 

(transit fees), οπότε θα «δουλεύουν» όλοι για λογαριασμό των εταιρειών και όλα θα 

τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Οπότε είναι στοιχειώδες θέμα για το μέλλον αυτών 

των χωρών να αναπτυχθεί μία στενότατη συνεργασία στο τομέα της ενέργειας. 
                                                 
11 Αφορούν θέματα προστασίας συνόρων, ή συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, 
διακίνησης ναρκωτικών, παράνομη διακίνησης ανθρώπων και γενικότερα του λαθρεμπορίου και 
οποιασδήποτε μορφής trafficking. 
12 Βλέπε σχετικά υποκεφάλαι για τους αγωγούς και την ενεργειακή διπλωματία  



Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του ορισμού του ΟΣΕΠ όχι μόνο ως περιοχής 

διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων, αλλά και ως αγοράς ενέργειας13. Αυτό σημαίνει 

ότι οι ενεργειακοί πόροι που παράγονται στην περιοχή του ΟΣΕΠ να την 

τροφοδοτούν ενώ οι ενεργειακοί πόροι που εισάγονταν μέχρι πρότινος να 

διοχετευτούν προς άλλες κατευθύνσεις, εφόσον η βασική υπόθεση εργασίας μας, η 

οποία και επιβεβαιώνεται από πλήθος προβλέψεων, είναι ότι η παγκόσμια ενεργειακή 

ζήτηση αυξάνεται συνεχώς και θα συνεχίσει να αυξάνεται για τα επόμενα 30-40 

χρόνια.  Αυτή η υποκατάσταση απαλλάσσει την παραγωγή ενέργειας στην περιοχή 

του ΟΣΕΠ από το επιπλέον κόστος μεταφοράς ενώ παράλληλα μειώνει και τον 

ανταγωνισμό. Ένα ακόμα ζήτημα είναι αυτό της αναδιανομής των ωφελημάτων που 

προκύπτουν από την ενέργεια σε όλες τις χώρες της περιοχής, όπου και πάλι 

απαιτείται ένας συλλογικός μηχανισμός14.  

Ως εκ τούτου διαπιστώνεται ότι τόσο τα μέλη του όσο και ο ίδιος ο Οργανισμός είναι 

πιο ώριμα για να αναπτύξουν μία στενότερη περιφερειακή συνεργασία όχι μόνο σε 

θέματα ενέργειας. Η περιφερειακή συνεργασία είναι μονόδρομος, διότι ούτε η 

συνεχής και η αέναη διεύρυνση της ΕΕ μπορεί να λύσει το πρόβλημα αλλά ακόμα και 

εντός της ΕΕ όταν φτάσει στα 30 μέλη θα δούμε πάλι υποπεριφέρειες να 

συνεργάζονται στενότερα και αμεσότερα. Άλλωστε και η ίδια η ΕΕ έχει αποδεχτεί ότι 

μέσα από περιφερειακά σχήματα τα κράτη προετοιμάζονται καλύτερα για να 

«μπουν» στα βαθιά νερά της ΕΕ.  

Ειδικότερα όσον αφορά το ενεργειακό τομέα υπάρχουν δύο επιλογές:  είτε της 

μετωπικής αντιπαράθεσης και του ανταγωνισμού, ο οποίος είναι μηδενικού 

αθροίσματος άσκηση, είτε της εξεύρεσης σχημάτων τα οποία δημιουργούν οφέλη για 

όλους. Άλλωστε, όλη η οικονομική προσέγγιση στηρίζεται στο πως μπορούν μέσα 

από κάποιες συνέργιες και συνεργασίες να μεγεθυνθούν οι υπό διανομή «πίτες» ώστε 

όλοι να έχουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Και στον τομέα της ενέργειας, κάθε κρίκος 

της αλυσίδας είναι σημαντικός και αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού πλαισίου. 

Ως εκ τούτου ο ΟΣΕΠ αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής αλυσίδας, η 

οποία καταλήγει στην ΕΕ με άξονα την πολιτική της ασφάλειας του ενεργειακού 

εφοδιασμού.  

 
                                                 
13 Βλέπε σχετικά Παράρτημα για την ζήτηση ενεργειακών πόρων ανά χώρα στην περιοχή του ΟΣΕΠ  
14 Στην Διακήρυξη του Μπακού τον περασμένο Σεπτέμβριο 2003 στην Σύνοδο των Υπουργών 
Ενέργειας εγκρίθηκε ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο διαπνέεται από την λογική της στενότερης 
συνεργασίας σε θέματα ενέργειας. 



 

 

 



2. Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική 

 

2.1. Στόχος: η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού   

 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υπό διαμόρφωση ενεργειακό σκηνικό στην ευρύτερη 

περιοχή του Εύξεινου Πόντου βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην αρχή των «πολλαπλών 

αγωγών»14, ως μέσο εκπλήρωσης του βασικού στόχου της, που ήταν και παραμένει η 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της15. Οι παραδοσιακοί και ιστορικοί δεσμοί της με 

τα κράτη της περιοχής αλλά και η σχέση παραγωγού/ καταναλωτή αποτέλεσαν τα θεμέλια για 

τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.   

Η ευρωπαϊκή ηγεσία αντιλήφθηκε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 ότι η κατασκευή 

νέων αγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή η επαναλειτουργία παλαιότερων, που θα 

κατέληγαν στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς16, αποτελούσαν το μέσο για την επίτευξη 

των στόχων της. Η διαμόρφωση της ενεργειακής ευρωπαϊκής πολιτικής βασισμένη στην αρχή 

των πολλαπλών αγωγών ενισχύθηκε μετά και την υπουργική Σύνοδο της Ομάδας των Επτά 

(G7) συν την Ρωσία το 1998 όπου συμφωνήθηκε ότι η ύπαρξη περισσότερων οδών διέλευσης 

και εφοδιασμού είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφαλή ανάπτυξη και εκμετάλλευση 

ενεργειακών πόρων και για την ασφάλεια του εφοδιασμού17.  

Οι τρεις βασικές προτεραιότητες στη διαμόρφωση της ενεργειακής της πολιτικής τέθηκαν 

επίσημα κατά τη Διυπουργική Σύνοδο για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες το 199818: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της, διαμόρφωση 

περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή ενεργειακή βιομηχανία και, τέλος, 

προστασία του περιβάλλοντος. Η πάροδος του χρόνου αλλά και οι γεωπολιτικές αλλαγές 

στην ευρύτερη περιοχή της Κασπίας συνέβαλλαν στην αναθεώρηση των στόχων της ή στην 

συγκεκριμενοποίηση τους όπως ήταν η γεωγραφική διαφοροποίηση του ενεργειακού 

εφοδιασμού, ώστε να επιτευχθεί διασπορά των κινδύνων19 που ενέχει η εξάρτηση από έναν 

και μοναδικό παραγωγό ενέργειας. Επιπλέον, τους τρεις αυτούς βασικούς στόχους σταδιακά 

                                                 
14 Ομιλία του Έλληνα Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα ενέργειας, Χρήστου Παπουτσή, στη Συνδιάσκεψη με 
θέμα «Ενέργεια στην Ευρώπη. Νέοι Εταίροι, Νέες Προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 
24 και 25 Σεπτεμβρίου 1998, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, στο πλαίσιο του προγράμματος 
SYNERGY 
15 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου, γραφήματα για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ.  
16 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τον Γενικό Χάρτη Αγωγών. 
17 www.g7.org (Πρακτικά από την υπουργική Σύνοδο, Μόσχα, Απρίλιος 1998)  
18 www.europa.eu.int,  (Πρακτικά από την Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, Βρυξέλλες 1998).  
19 Ο στόχος αυτός είναι κοινός πλέον σε όλες τις Μεγάλες Δυνάμεις και ειδικότερα στους μεγάλους 
καταναλωτές όπως άλλωστε ανέπτυξα στα προηγούμενα υποκεφάλαια που αφορούσαν τις ΗΠΑ, αλλά και τις 
υπόλοιπες χώρες. Όπως θα αποδείξω στην συνέχεια υπήρξαν κάποιες ουσιαστικές διαφορές στην επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου.  

http://www.g7.org/
http://www.europa.eu.int/


πλαισίωσε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων. Πρόκειται για τη διεθνή ενεργειακή συνεργασία με 

τις χώρες εκτός της ΕΕ και για τα ενεργειακά διευρωπαϊκά δίκτυα, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα 

την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΕΕ έπαιξε κυρίαρχο ρόλο 

προωθώντας και υποστηρίζοντας με θέρμη τις σχετικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 

στενότερης συνεργασίας.  

Ωστόσο, ο καθορισμός και η εφαρμογή μίας ουσιαστικής και μακροπρόθεσμης ενεργειακής 

πολιτικής στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τον 

χαρακτήρα κατεπείγουσας ανάγκης καθώς η γηραιά ήπειρος αναζητά την ανεξαρτησία της 

στο τομέα αυτό20. Η ενεργειακή ζήτηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε 

μετά τη διεύρυνση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου είναι 

κοινή η εκτίμηση ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είναι 

επαρκή για να καλύψουν τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της αγοράς της21.  

Η εξάρτηση22 της ευρωπαϊκής αγοράς από το πετρέλαιο υπολογίζεται σε 76%,  ενώ στο 

τομέα του φυσικού αερίου η σχέση αυτή διαμορφώνεται στο 40%. Σύμφωνα με πρόσφατες 

προβλέψεις, τα ποσοστά αυτά αναμένεται να ανέλθουν τα επόμενα 20 με 30 χρόνια σε 90% 

και 70% αντίστοιχα. Σημειώνεται ωστόσο ότι το 40% του φυσικού αερίου εισάγεται σήμερα 

από τη Ρωσία και η ενεργειακή αυτή σχέση δεν αναμένεται να αλλάξει, τουλάχιστον στο 

άμεσο μέλλον. Η εκτίμηση αυτή αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τα νέα κράτη μέλη της 

ΕΕ εξαρτώνται από τη Ρωσία σε ποσοστό 90%-94% όσον αφορά το πετρέλαιο και 60%-90% 

στο τομέα του φυσικού αερίου23.  

Τα στοιχεία αυτά, αλλά και οι εκτιμήσεις για το μέλλον επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τόσο 

τα κράτη – μέλη όσο και η ΕΕ θα πρέπει να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές που θα 

καλύψουν τις αδυναμίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Σε μία πρώτη 

φάση θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα αποδεδειγμένα 

ευρωπαϊκά κοιτάσματα. Σε επίπεδο θεσμικό, η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει στον 

εναρμονισμό του κανονιστικού πλαισίου που θα αφορά τον ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο 

τομέα. Επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει 

την διαφάνεια στο σύστημα κοστολόγησης των ενεργειακών προϊόντων. Η αναβάθμιση και 

επέκταση της ενεργειακής αγοράς εντός των συνόρων της ΕΕ θεωρείται ένα ακόμη 

σημαντικό βήμα για την ανεξαρτησία της στο τομέα της ενέργειας. Το γεγονός ότι τα 

                                                 
20 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για τις εναλλακτικές ενεργειακές πηγές εφοδιασμού 
της ευρωπαϊκής αγοράς.  
21 Μαρίκα Καραγιάννη, «European Energy Policy for Caspian Region», «The Times of Caspian Asia on the 
Web», www.times.kg  
22 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Κεφαλαίου με τα γραφήματα για την ζήτηση και την παραγωγή ενεργειακών 
πόρων στην ΕΕ. 
23 www.iea.org (International Energy Outlook 2002) 

http://www.times.kg/
http://www.iea.org/


κοιτάσματα της Βορείου Θάλασσας έχουν διάρκεια ζωής 25 χρόνια, αποτελεί μία ακόμα 

απόδειξη της ανάγκης για επιτάχυνση των εν λόγω διαδικασιών στην καρδιά της ΕΕ.  

Με δεδομένη την παρούσα κατάσταση τα σενάρια για την ανάπτυξη του ενεργειακού 

«ειδυλλίου» της ΕΕ με την Κασπία και την Κεντρική Ασία απέκτησαν τα τελευταία δέκα 

χρόνια ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Άλλωστε η κυβέρνηση της Μόσχας 

σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου (από 560bn. cm/y σε 660bn cm/y) και 

πετρελαίου (από 305bn. t/y σε 320 bn. t/y) μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η κυβέρνηση της 

Ρωσίας, ανταποκρινόμενη στις προοπτικές αύξησης της ενεργειακής ζήτησης από την ΕΕ, 

αποφάσισε σε συνεργασία με τον ρώσικο κολοσσό φυσικού αερίου Gazprom24 να ανοίξει ένα 

γιγαντιαίο νέο κοίτασμα στην ανεξάρτητη περιοχή Γιαμάλ – Νενέτσκ, γνωστό με την 

ονομασία Ζαπολιαρνόι, του οποίου τα αποθέματα υπολογίζονται σε 3,3 tcm. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα όμως της Ρωσίας και ειδικότερα της σχέσης της με την ΕΕ είναι η παραγωγή 

πετρελαίου25. Από το 1989 μέχρι και το 1991 η παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία είχε μειωθεί 

σημαντικά. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά η Ρωσία πέρασε στην 

αντεπίθεση αυξάνοντας την παραγωγή της και διεκδικώντας πλέον με αξιώσεις τον τίτλο της 

μεγάλης ενεργειακής δύναμης, με δεδομένο και ότι αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη 

παραγωγό πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο.  

Όσον αφορά την περιοχή της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας, το Καζακστάν26 

αναδεικνύεται στο μεγάλο παίχτη όχι μόνο στην διεθνή ενεργειακή «σκακιέρα», αλλά και στο 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις ενεργειακές εξελίξεις στην χώρα 

αυτή της Κασπίας εφόσον τα αισιόδοξα σενάρια μιλούν για τριπλασιασμό της παραγωγής 

πετρελαίου μέσα στα επόμενα 20 χρόνια (από 45 εκατ. τόνους το 2000 σε 160 εκατ. τόνους 

το 2020).  Οι προβλέψεις αυτές στηρίζονται στη δυναμικότητα των δύο γιγαντιαίων 

κοιτασμάτων της χώρας: το Καρατζαγκανάκ και το Καζαγκάν. Επιπλέον, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις η κατανάλωση πετρελαίου στη χώρα αναμένεται να ανέλθει στο 84% μέχρι το 

2020. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της παραγωγής 

και της κατανάλωσης πετρελαίου στην χώρα που δεν αποκλείεται να την μετατρέψει σε έναν 

σημαντικό προμηθευτή πετρελαίου για την ΕΕ. Σημειώνεται ότι ήδη οι πρώτες ποσότητες 

κοζάκικου πετρελαίου διοχετεύονται υπό την εποπτεία της κοινοπραξίας Caspian Pipeline 

Consortium, μέσω αγωγού από το Τενγκίζ στο Νοβοροσίσκ (ρωσικό λιμάνι) και από εκεί 

διερχόμενες τα Στενά του Βοσπόρου καταλήγουν στην ευρωπαϊκή αγορά.  

                                                 
24 www.gazprom.ru  
25 Βλέπε σχετικά Παράρτημα επόμενου Κεφαλαίου για την ενεργειακή σχέση ΕΕ- Ρωσίας.  
26 Βλέπε σχετικά Παράρτημα επόμενου Κεφαλαίου για την παραγωγή του Καζακστάν  

http://www.gazprom.ru/


Μία ακόμα χώρα που διεκδικεί σημαντική θέση στην ενεργειακή «σκακιέρα» για την Ευρώπη 

είναι το Αζερμπαϊτζάν. Η παραγωγή πετρελαίου στην εν λόγω χώρα ανέρχεται σε 120 εκατ. 

τόνους και σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατανάλωση στην καλύτερη περίπτωση αναμένεται να 

διαμορφωθεί στα 25,9 εκατ. τόνους μέχρι το 2020. Αν και τα γεγονός αυτό θα μπορούσε να 

δημιουργήσει τεράστιο χάσμα στην πολύτιμη σχέση προσφορά και ζήτησης που θα ήταν 

δυνατόν να καλύψει η ευρωπαϊκή αγορά, τα τεχνικά και γεωλογικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην εξόρυξη των πετρελαίων υποβιβάζουν τη θέση του 

Αζερμπαϊτζάν.  

Ένας ακόμα παίκτης που αναβαθμίζει τον ρόλο του στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης 

είναι το Τουρκμενιστάν27, στην απέναντι όχθη της Κασπίας. Η χώρα αυτή κατέχει την 4η 

θέση στην παραγωγή φυσικού αερίου καθώς τα κοιτάσματα υπολογίζονται σε 5,5 tcm ενώ τα 

αντίστοιχα του πετρελαίου αποτιμώνται σε 11 δις. τόνους. Παρ’ όλα αυτά η μεγάλη 

απόσταση από την Ευρώπη και η γεωγραφική θέση της καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη 

μεταφορά των ενεργειακών πόρων. Μία από τις πολλές δυσκολίες είναι η υψηλής 

επικινδυνότητας κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού που θα διασχίζει την Κασπία 

μεταφέροντας το τουρκμένικο πετρέλαιο. Πάντως, ο πρόεδρος της χώρας Σαπαρμουράτ 

Νιγιάζοφ σε μία προσπάθεια επίλυσης των εν λόγω προβλημάτων ανακοίνωσε τον Οκτώβριο 

του 2001 ότι υπέγραψε συμφωνίες για την εξόρυξη και εκμετάλλευση των ενεργειακών 

κοιτασμάτων με ξένες εταιρείες.  

Ανεξάρτητα πάντως από τις εξελίξεις στην λεκάνη της Κασπίας, η Μέση Ανατολή και 

συγκεκριμένα ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ)28, διατηρεί τα 

«σκήπτρα» στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης. Η Μέση Ανατολή αντιστοιχεί στο 45% των 

ευρωπαϊκών εισαγωγών πετρελαίου με το κόστος παραγωγής του στις χώρες μέλη του ΟΠΕΚ 

να μην ξεπερνά τα 2 δολάρια το βαρέλι, όταν το αντίστοιχο στα μη μέλη ανέρχεται σε 5 

δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας  για την ενεργειακή 

συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας στις 30 Νοεμβρίου του 2000 στο Παρίσι29, αλλά 

και οι βλέψεις της Ευρώπης στους εν δυνάμει σημαντικούς παραγωγούς της Κασπίας και 

Κεντρικής Ασίας επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις ότι η ΕΕ έχει επιταχύνει την αναζήτηση νέων 

προμηθευτών που θα της εξασφαλίσουν την ενεργειακή απεξάρτησή της από τις χώρες μέλη 

του ΟΠΕΚ και τη Μέση Ανατολή.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επαναλάβω ότι τα ενεργειακά αποθέματα της Κασπίας και της 

Κεντρικής Ασίας θα πρέπει να λειτουργήσουν ως εναλλακτικές πηγές και όχι ως 

                                                 
27 Βλέπε σχετικά Παράρτημα επόμενου Κεφαλαίου για την παραγωγή του Τουρκμενιστάν. 
28 www.opec.org (Statistic Analysis)  
29 Κ. Δημητρούλη, «Σχέσεις τρίτου τύπου Ρωσίας – ΕΕ», «Ελεύθερος Τύπος», 1η  Δεκεμβρίου 2000, σελ. 37.  

http://www.opec.org/


υποκατάστατα της Μέσης Ανατολής. Επομένως, η σχέση αυτή με την Ευρώπη δεν θα πρέπει 

να περιβάλλεται από την υπερβολή της πλήρους απεξάρτησης της από τα αραβικά πετρέλαια. 

Τη διαπίστωση αυτή ενισχύουν και οι εκτιμήσεις των ειδικών για το μέγεθος των 

κοιτασμάτων, αλλά κυρίως για τις δυνατότητες εξόρυξης και μεταφοράς τους προς την 

ευρωπαϊκή αγορά. Συνολικά στην περιοχή εκτιμάται ότι κρύβονται 200 δις. βαρέλια 

πετρελαίου και 10-18 tcm φυσικού αερίου30. Μέχρι το 2010 η διαθέσιμη ποσότητα 

πετρελαίου για εξαγωγή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Όπως 

επισημάνθηκε και παραπάνω, τα προβλήματα που περιορίζουν τη δυναμική της περιοχής 

είναι ορισμένες ιδιαιτερότητες της που αφορούν τη γεωγραφική της θέση και οι οποίες 

παρεμποδίζουν τόσο την ταχύτερη εξόρυξη των ενεργειακών πόρων όσο και την ασφαλή 

μεταφορά τους. Επιπλέον, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά 

και σε μορφωτικό επίπεδο, που καλούνται να καλύψουν σχεδόν στο σύνολο οι ξένες εταιρείες 

που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευσή τους31.  

Με δεδομένα τα στοιχεία, αυτά  η ΕΕ καλείται να διασφαλίσει τη συνεχή ροή πετρελαίου 

προς την ευρωπαϊκή αγορά, μέσα από την αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειακών πηγών, 

ώστε να περιορίσει τους κινδύνους από τις γεωπολιτικές αναταραχές αλλά και να επιτύχει την 

απεξάρτηση της από τον έναν και μοναδικό προμηθευτή. Η αξιοποίηση των ενεργειακών 

κοιτασμάτων της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη και ασφαλή λειτουργία 

πολλαπλών οδεύσεων για την διακίνηση τους. Η πολλαπλότητα αυτή δεν  διασφαλίζει μόνο 

τους καταναλωτές, αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς, ενώ συγχρόνως κατανέμει και 

επομένως μειώνει και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις32. Οι στόχοι αυτοί που προβλέπονται 

και στην «Πράσινη Χάρτα του 2000» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ανέφικτοι, απλά 

θα πρέπει να σχεδιαστούν εφαρμόζοντας περισσότερο ρεαλιστικές και μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές. 

Όσο για τους γενικούς στρατηγικούς στόχους της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ στον τομέα 

της ενέργειας, ο σημαντικότερος στόχος ήταν η διεκπεραίωση του πακέτου για την 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου καθώς και οι όροι 

πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.. 

Επιπλέον στόχοι κατά θεματικό αντικείμενο, στον τομέα της βιώσιμης Ανάπτυξης, ήταν: 

• η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της 

                                                 
30 www.iea.org  
31 Συνέντευξη Ευρωπαίου Επιτρόπου Χρήστου Παπουτσή, στην ρουμάνικη εφημερίδα «Adevarul» στις 
27/11/1997. Ο κ. Παπουτσής είχε επισημάνει από τότε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της διαρκή και ασφαλούς 
εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς απαιτούντα επενδύσεις σε επίπεδο υποδομής.  
32 Ομιλία τέως Υπουργού Ανάπτυξης, κας Βάσως Παπανδρέου, σε Συνέδριο με θέμα: «Ενεργειακή Συνεργασία 
των χωρών της Μαύρης Θάλασσας», Βουκουρέστι, 28 Νοεμβρίου 1997.  

http://www.iea.org/


χρήσης βίο-καυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές, 

• η Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

αναφορικά με πολυετές πρόγραμμα δράσεων στο πεδίο της ενέργειας: Πρόγραμμα 

"Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη" (2003 - 2006), 

• η Πρόταση Οδηγίας για την προαγωγή της συμπαραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού (ΣΘΗ) βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά 

ενέργειας και οι Επακόλουθες ενέργειες μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ και τέλος 

• η Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα 

της ενέργειας 

Στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων: 

• ο Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική παρακολούθηση των 

εισαγωγών λιθάνθρακα καταγωγής τρίτων χωρών και 

• η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM (2003)262) "Ευρύτερη Ευρώπη - 

Γειτονιά: Ένα νέο Πλαίσιο για Σχέσεις με τους Ανατολικούς και Νότιους Γείτονές 

μας". 

Στον τομέα Ασφάλειας του Εφοδιασμού: 

• το Πακέτο συντονισμένων μέτρων για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

πετρελαίου και φυσικού αερίου (ανακοίνωση, τρεις οδηγίες και μια απόφαση): 

Αναφορικά με τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Οριζόντια θεώρηση εξωτερικών σχέσεων για 

την Ευρω-Μεσογειακή Ενεργειακή Συνεργασία αναγνωρίστηκαν οι στόχοι της Υπουργικής 

Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Διάσκεψης (Βουλιαγμένη, 21/05/2003) και χαιρετίστηκε η 

πρόθεση των Μεσογειακών Εταίρων για τη σταδιακή προσχώρησή τους στο Χάρτη 

Ενέργειας33. 

 

 

2.2. Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής  

 

 

Παρά την κωλυσιεργία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε 

υπερβολικά φιλόδοξα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θεσπίζοντας τις διαδικασίες 

που στο μέλλον θα παρείχαν την υποδομή για την ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεών της με 

                                                 
33 Μ. Μριάνθης, Συνέντευξη στο Διαδίκτυο: www.energia.gr 11/8/2003 

http://www.energia.gr/


τα κράτη της περιοχής. Αρχής γενομένης από τη διυπουργική σύνοδο των χωρών του 

Εύξεινου Πόντου στα τέλη Νοεμβρίου του 1997 στο Βουκουρέστι34 όπου και επετεύχθη 

πολιτική συμφωνία υπό την αιγίδα της ΕΕ για την ανάδειξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

σε ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η ΕΕ απέδειξε πόσο σημαντική ήταν και 

παραμένει η σχέση αυτή καταναλωτή και παραγωγού ενέργειας. Το Μνημόνιο, στο οποίο 

περιλαμβάνεται η συμφωνία αυτή, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σταδιακή υλοποίηση 30 νέων 

ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, 11 από τις οποίες αποφασίστηκε να προωθηθούν  

κατά προτεραιότητα35.Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ δεν αποσκοπούσαν μόνο στην επίτευξη των 

στόχων της και πιο συγκεκριμένα αυτού του ασφαλούς εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς 

και την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών 

της περιοχής σε θέματα που αφορούν το τομέα της ενέργειας συνολικά, όπως, για παράδειγμα 

την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών. Η στάση της στο ζήτημα της ενέργειας συνοψίζεται 

στο ότι «η ενέργεια δεν είναι το πρόβλημα αλλά η λύση»36. Ακριβώς αυτή ήταν η αναστροφή 

του συλλογισμού στο γεωπολιτικό ενεργειακό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς παρείχε μία νέα βάση στην περιφερειακή συνεργασία και στις διεθνείς σχέσεις. Στο 

σημείο όμως αυτό εντοπίζεται και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πολιτική των ΗΠΑ και 

στα μέσα που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ.  

Η ΕΕ είχε και, σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, εξακολουθεί να έχει μία ολοκληρωμένη 

πολιτική συνεργασίας και ανάπτυξης των χωρών της περιοχής και υποστηρίζει ενεργά την 

ανασυγκρότησή τους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση άλλωστε διέθεσε και διαθέτει δισεκατομμύρια 

δολάρια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό που διοχετεύονται στις αγορές αυτές μέσω των 

ειδικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η απουσία μίας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας, η οποία θα μπορούσε αποφασιστικά να στηρίξει την προσπάθειά της, έδωσε 

σημαντικό πλεονέκτημα στις ΗΠΑ ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση της 

ΕΣΣΔ.   

Από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ διαμόρφωσαν μία ισχυρή και αποτελεσματική εξωτερική 

πολιτική που ακόμα και στις δύσκολες στιγμές διαμόρφωσε το πλαίσιο, διευκολύνοντας τις 

επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών στον τομέα της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών. 

Η αμερικανική πολιτική σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή δεν περιελάμβανε ένα ευρύτερο 

σχέδιο ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Βασική επιδίωξή της ήταν η ενίσχυση της επιρροής 

                                                 
34 Πρακτικά Συνόδου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
35 Στα σχέδια αυτή περιλήφθηκε και ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη καθώς και ο αγωγός 
Θεσσαλονίκη – Σκόπια. 
36 Διάλεξη του τότε Επιτρόπου Ενέργειας κ. Χρήστου Παπουτσή σε Ημερίδα του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου με θέμα «Η Γεωπολιτική της Ενέργειας στην Ευρύτερη Περιοχή της  Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης», 19 Ιανουαρίου 1998, www.ypan.gr.    

http://www.ypan.gr/


της στην ευρύτερη περιοχή καθώς και ο έλεγχος των πηγών και των οδών της ενέργειας. 

Αντίθετα ο ενεργειακός προσανατολισμός της ΕΕ  εντάχθηκε στη γενικότερη στρατηγική της 

για διεθνή περιφερειακή συνεργασία με τις χώρες αυτές.  

Η πολιτική της ευρύτερης συνεργασίας αποτυπώθηκε και στο επίσης φιλόδοξο όραμα της ΕΕ, 

οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργεια να διέπονται στο μέλλον από μία διεθνή 

συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ενέργειας, η οποία επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και 

τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου του 199837, αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο που θα 

διέπει τις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών εξασφαλίζοντας την 

ελεύθερη πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους και τις αγορές καθώς και την προστασία των 

επενδύσεων. Η ενέργεια απέκτησε ξεκάθαρους κανόνες συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, με 

αμοιβαία εγγύηση συμβολής και ωφελημάτων.  

Παρόλα αυτά , οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, μετέβαλλαν 

εκ θεμελίων τις προτεραιότητες και τις επιδιώξεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή του 

Εύξεινου Πόντου. Οι εξελίξεις αυτές άσκησαν πιέσεις στην ΕΕ να δραστηριοποιηθεί 

περισσότερο στην περιοχή, αν πράγματι επιθυμούσε να παραμείνει εντός του «Μεγάλου 

Παιχνιδιού» και να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα38. Ο 

αρχικός στόχος της ανάπτυξης μίας στενότερης συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε 

να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός της ευρωπαϊκής αγοράς, έπρεπε να μεταβληθεί και να 

αναπροσαρμοστεί στις νέες ισορροπίες που θα διαμορφώνονταν στην περιοχή ειδικότερα 

μετά τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.  

Το νέο αυτό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό τοπίο επιβάλλει στην ΕΕ την επιτάχυνση των 

διαδικασιών για την ολοκλήρωση των σχεδίων κατασκευής ενεργειακών αγωγών που θα 

συνδέουν την Ανατολή με την ενοποιημένη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Η ΕΕ θα πρέπει να 

απαντήσει σε τρία βασικά ερωτήματα προκειμένου καταλήξει στο ποιοι θα είναι οι αγωγοί 

αυτοί που θα χαίρουν της υποστήριξής της. Τα ερωτήματα δεν διαφέρουν από αυτή που 

έχουν κληθεί να απαντήσουν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι39:  

Πόσοι αγωγοί χρειάζονται για την εξαγωγή επαρκών ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου; Ποιοι από τους αγωγούς που θα επιλεγούν για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ θα 

είναι οι κύριοι αγωγοί (main export pipelines) ; Και ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια για 

                                                 
37 www.europa.eu.int  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ενέργειας  
38 Μαρίκα Καραγιάννη, «European Energy Policy for Caspian Region», «The Times of Caspian Asia on the 
Web», www.times.kg
39 M. Myrianthis, “Black Sea: From transition to development. From energy security to regional stability”, 
International Center For Black Sea Studies (ICBSS): The New European Architecture in the 21st century: 
promoting regional cooperation in the Wider Black Sea area: The BSEC case 3-7 September 2003, Milos, 
Greece.    

http://www.europa.eu.int/
http://www.times.kg/


την επιλογή των αγωγών (εκτός από τα δύο βασικά είναι η οικονομική βιωσιμότητα και η 

ασφαλής διέλευση τους) ;  

Για την εκπλήρωση των στόχων αλλά και σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα και τις 

προβλέψεις για τις μελλοντικές ενεργειακές της ανάγκες, η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει 

ένθερμα ορισμένα σχέδια αγωγών όπως την αναβάθμιση του πετρελαιαγωγού Druzhba ως 

εναλλακτική του υποθαλάσσιου αγωγού στην Βαλτική Θάλασσα. Επιπλέον, την επέκταση 

του αγωγού Odessa-Brody έως το Plock ή έως το πολωνικό λιμάνι Gdansk. Την κατασκευή 

του αγωγού Constanta-Trieste που θα συνδέει το ρουμάνικο λιμάνι της Κονστάντζας με την 

Τεργιέστη και θα τροφοδοτεί με πετρέλαιο όλα τα εδάφη από τα οποία θα διέρχεται. Το 

σημαντικότερο είναι η κατασκευή του αγωγού Μπουρκάς – Αλεξανδρούπολη, 

πετρελαιαγωγός που θα αποσυμφορήσει τα Στενά του Βοσπόρου. Και τέλος την αναβάθμιση 

όλων των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου που ξεκινούν από την Ουκρανία.    

Στην αναμόρφωση του ρόλου της ΕΕ με βάση την επιλογή των παραπάνω αγωγών, δεν θα 

πρέπει να αγνοείται ο ιδιωτικός παράγοντας. Όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια40, ο 

παράγων «εταιρείες» έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και σε ορισμένες περιπτώσεις και 

περιόδους επισκίασε το κενό που δημιουργήθηκε από λανθασμένες επιλογές της πολιτικής 

ηγεσίας. Επομένως και στην περίπτωση της ΕΕ θα πρέπει να δοθεί ένα ειδικό βάρος στον 

παράγοντα αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική θα 

λειτουργήσει ως «όχημα» των ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά η σχέση τους να είναι 

αμφίρροπη . Η κοινή ενεργειακή πολιτική να στοχεύει στην ανάπτυξη της περιφερειακής 

συνεργασίας σε επίπεδο κρατών στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την οικονομική και πολιτική 

σταθερότητα στην περιοχή ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των 

ευρωπαϊκών εταιρειών, οι οποίες μέσω της παρουσίας τους με επενδύσεις θα προβάλλουν την 

πολιτική της ΕΕ. Άλλωστε δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές 

εταιρείες από τον κλάδο της ενέργειας δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με δυνατότητα 

επέκτασης των επενδύσεών τους41. Επομένως, η ΕΕ είναι αναγκαίο να αναλάβει 

αποφασιστικότερη δράση υποστηρικτική των επενδυτικών σχεδίων των εταιρειών του 

κλάδου, είτε προτείνοντας κάποιες εναλλακτικές για την συμμετοχή τους σε συμφωνίες 

εκμετάλλευσης ή ακόμη και κατασκευής ενεργειακών αγωγών, είτε παρέχοντας ουσιαστική 

βοήθεια σε επίπεδο αξιολόγησης και μελέτης των παραπάνω έργων. Επιπλέον θα πρέπει να 

                                                 
40 Υποκεφάλαιο διατριβής σχετικά με την άσκηση και διαμόρφωση της αμερικάνικης ενεργειακής πολιτικής 
στην περιοχή.  
41 Η ιταλική ENI θεωρείται ο βασικότερος επενδυτής στην εκμετάλλευση του τεράστιου κοιτάσματος φυσικού 
αερίου στο Καζαγκάν στα Νότια – Ανατολικά του Καζακστάν. Επιπλέον, πλήθος άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών 
συμμετέχουν σε κοινοπραξίες εκμετάλλευσης και εξόρυξης κοιτασμάτων στο Αζερμπαϊτζάν αλλά και στο 
Τουρκμενιστάν.  



διαμορφώσει ένα περιφερειακό μηχανισμό κάλυψης των επενδυτικών κινδύνων που θα 

αναλάβουν οι εν λόγω εταιρείες.  

Στη νέα αυτή κατάσταση η ΕΕ βρίσκει έναν παλιό, αλλά σημαντικό σύμμαχο, τη Ρωσία42, η 

οποία, επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, μπορεί παράλληλα να 

παρέχει στην ΕΕ την ουσιαστική στήριξη που χρειάζεται για να εδραιώσει την παρουσία της 

στην περιοχή, η οποία θα της εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της. Επιπλέον, η 

ενίσχυση των σχέσεων Ρωσίας – ΕΕ θα επιτρέψει στην δεύτερη να εξυπηρετήσει τον βασικό 

της στόχο, ο οποίος όπως ήδη αναφέρθηκε δεν είναι άλλος από τη διαρκή και ασφαλή 

προμήθεια ενεργειακών πόρων.  

 

2.3. Ευρωπαϊκή Ένωση – Ρωσία: Σχέση  Αμοιβαιότητας 

 

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο παγκόσμιο πετρελαϊκό σύστημα κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων ετών είναι η επανεμφάνιση της Ρωσίας ως κορυφαίου εξαγωγέα43 με το 1/5 

περίπου των εξαγωγών της να κατευθύνεται προς την ΕΕ. Εξαιτίας της διεύρυνσης της 

Ένωσης και της αυξανόμενης πολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή ο ρόλος της 

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Οι σοβαρές ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα σχετικά με 

τις πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και την 

Λατινική Αμερική  ενδέχεται να διαταράξουν την αγορά πετρελαίου.  

Σ’ αυτήν τη λεπτή ισορροπία, η Ρωσία βαθμιαία εξελίσσεται σε σημαντικό φορέα 

διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού τόσο 

των ΗΠΑ44 όσο και της Ε.Ε.. Ο ενεργειακός διάλογος Ε.Ε.- Ρωσίας, που εγκαινιάστηκε στη 

Ευρω-Ρωσική Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων, τον Οκτώβριο του 200045, διανύει ήδη το 

τρίτο έτος και έχει καταστεί ζωτικό κομμάτι των διμερών σχέσεων Ε.Ε. και Ρωσίας. Ο 

ενεργειακός διάλογος έχει παράξει συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως46 είναι ο 

προσδιορισμός των έργων ενεργειακής υποδομής κοινού ενδιαφέροντος, η σύσταση ενός μη 

εμπορικού κεφαλαίου εγγύησης κινδύνων, η αναγνώριση του κεντρικού ρόλου των 

μακροπρόθεσμων συμβολαίων ανεφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Αγοράς Φυσικού Αερίου για 

την εξασφάλιση των συνθηκών που θα ευνοήσουν τη σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς 
                                                 
42 Richard Pipe, “Russia Embraces the west”, “The Wall Street Journal Europe”, 14 November, 2001.  
43 Αναφορά το ειδικό υποκεφάλαιο για την Ρωσία  
44 Ειδική αναφορά το υποκεφάλαιο για τις ΗΠΑ και τις σχέσεις της με την Ρωσία μετά την 11η Σεπτεμβρίου 
2001. 
45 M. Myrianthis, “Black Sea: From transition to development. From energy security to regional stability”, 
International Center For Black Sea Studies (ICBSS): The New European Architecture in the 21st century: 
promoting regional cooperation in the Wider Black Sea area: The BSEC case 3-7 September 2003, Milos, 
Greece 
46 www.europa.eu.int , EU-Russia Summit, Rome 06/11/2003.   
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ενέργειας και θα διευκολύνουν τις επενδύσεις. Επιπλέον, σημαντικό είναι και το συμπέρασμα 

που αφορά το νομικό πλαίσιο των ενεργειακών επενδύσεων στη Ρωσία, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην κατ' εξοχήν αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων του πλαισίου λειτουργίας των Συμφωνιών 

για τα Μερίδια Παραγωγής (Production Sharing Agreements, PSA) καθώς και το εμπόριο στα 

πυρηνικά υλικά (η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ουράνιου της Ε.Ε. που καλύπτει 

επίσης το σημαντικότερο ποσοστό των απαιτήσεων εμπλουτισμού ουράνιου) και τα καθαρά 

προγράμματα άνθρακα. (Πρόγραμμα CARNOT για την καθαρή και αποδοτική χρήση των 

στερεών καυσίμων). 

Αποτελεί τεκμήριο της βαρύτητας που αποδόθηκε στην Ευρω-Ρωσική ενεργειακή 

συνεργασία από την ελληνική προεδρία το γεγονός ότι ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε 

τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια έξι μηνών (στην Αθήνα, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και τη 

Μόσχα) και με τον Andrei Denisov, αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και τον 

Igor Yusufov, υπουργό Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Παρ’ όλα αυτά η Ρωσία αντιστέκεται στο επίμονο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

επικύρωση του Πρωτοκόλλου Διέλευσης (Transit Protocol) της Ενεργειακής Χάρτας (Energy 

Charter)47. Οι κύριοι λόγοι για τη στάση της αυτή είναι ότι η Ρωσία αγωνίζεται να 

μεταρρυθμίσει τον τομέα της Ενέργειας, μία από τις προϋποθέσεις για την είσοδό της στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν διακοπή των 

επιδοτήσεων στις εγχώριες τιμές φυσικού αερίου που είναι έως και 10 φορές χαμηλότερες 

από τις τιμές πώλησης του αερίου στην Ευρώπη. Η υλοποίηση των αλλαγών συνεπάγεται 

σοβαρό πολιτικό κόστος και μάλιστα σε μία εκλογική περίοδο. Παράλληλα, με τις 

αναδιαρθρώσεις, ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο που ταυτόχρονα 

αποτελεί τη σημαντικότερη φοροδοτική πηγή αλλά και πηγή σκληρού συναλλάγματος για το 

κράτος, η ΟΑΟ Gazprom (κεφαλαιοποίηση άνω των $20 δισεκατομμυρίων) ξεκίνησε τη 

διαδικασία μετεξέλιξής της σε μεγάλη διεθνή εταιρεία. Ο κρατικός έλεγχος περιορίσθηκε ήδη 

στο 53,5%. Αυτή η μετάβαση είναι μία εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη διεργασία που 

απαιτεί πολύ λεπτούς και έντεχνους χειρισμούς, προϋποθέτοντας την κατάργηση των 

αγκυλώσεων μιας χρόνιας εμπεδωμένης επιχειρησιακής νοοτροπίας του προηγούμενου 

πολιτικού status. 

Πάντως κατά τη διάρκεια των έξι μηνών της ελληνικής Προεδρίας σημειώθηκε ουσιαστική 

πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την επικύρωση του Ενεργειακού Πρωτοκόλλου 

                                                 
47 Η Συνθήκη για τον Χάρτη της Ενέργειας υπογράφηκε από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ αλλά και τις λοιπές 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου καθώς και τις Καυκάσιες Δημοκρατίες, τη Ρωσία αλλά και την Αυστραλία, 
Μογγολία και την Ιαπωνία στην Λισσαβόνα στις 17 Δεκεμβρίου του 1994, μαζί με το Πρωτόκολλο για την 
Ενεργειακή Απόδοση. www.encharter.org.     

http://www.encharter.org/


Διαμετακόμισης (Energy Charter Transit Protocol)48 ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, 

τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Γραμματεία του Ενεργειακού Χάρτη. Τα τρία εκκρεμή σημεία 

που απομένει να συμφωνηθούν σαν "πακέτο" αφορούν την τιμολογιακή πολιτική (ιδιαιτέρως 

όσον αφορά θέσπιση μηχανισμών διαχείρισης της συμφόρησης), το δικαίωμα πρώτης 

άρνησης των παραγωγών ενέργειας έναντι τρίτων για πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 

κυριότητάς τους και την εφαρμογή της αρχής REIO (ρήτρα οικονομικής - περιφερειακής 

ενσωμάτωσης) στο ΤΡ, η οποία διασφαλίζει προστασία του κοινοτικού κεκτημένου όσον 

αφορά λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 

Προφανώς, στις διαβουλεύσεις για το Πρωτόκολλο και ιδιαιτέρως στην τελική φάση, η 

συντηρητική σχολή σκέψης στη Μόσχα τελικά επικράτησε έναντι των νέων και φιλόδοξων 

στελεχών του πολιτικού προσωπικού που είναι υπέρμαχοι της ελεύθερης αγοράς. Ίσως, η 

Ρωσία να έχασε την ευκαιρία να επικυρώσει τη Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας (ECT) 

ευθυγραμμιζόμενη με τη θέση της Ε.Ε., και να αναβάλλει την επικύρωση του Πρωτοκόλλου 

Διέλευσης (Transit Protocol) για ένα μεταγενέστερο στάδιο. Ένας ανάλογος τακτικός ελιγμός 

θα χαιρετιζόταν ως σημάδι καλών προθέσεων και θα ενίσχυε την υποψηφιότητα της Ρωσίας 

για ένταξή της στον ΠΟΕ49. Με την επικύρωση της ECT η Μόσχα δεν θα διακινδύνευε 

τίποτε το ουσιαστικό. Το βασικό της ενδιαφέρον δεν έγκειται στις διατάξεις της Συνθήκης 

που συνιστά lex generalis, αλλά στο περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης που 

αποτελεί lex specialis, από το οποίο επηρεάζεται το εμπόριο της ενέργειας (κυρίως φυσικού 

αερίου) με τη Δύση. 

Τέλος, στο πλαίσιο του ενεργειακού διαλόγου Ε.Ε.- Ρωσίας η προεδρία υποστήριξε την 

άποψη ότι μια γεωγραφική ισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ 

των επιλέξιμων προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος (common interest projects-CIP).   

Κατά τη διάρκεια των διμερών διαβουλεύσεων μεταξύ του Ρώσου αναπληρωτή 

πρωθυπουργού Victor Khristenco και του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Ενέργειας και 

Μεταφορών της Ε.Ε. Francois Lamoureax προκρίθηκαν τρία προγράμματα ως απόρροια του 

Ενεργειακού Διαλόγου50: 

• το βόρειο διευρωπαϊκό πρόγραμμα αγωγών φυσικού αερίου,  

• ένα δεύτερο δίκτυο φυσικού αερίου εν παραλλήλω του αγωγού του Yamal μέσω 

                                                 
48 Πρόκειται για το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στο πλαίσιο της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας και 
καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την διασυνοριακή διαμετακόμιση πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω αγωγών με βάση το διεθνές δίκαιο. www.gasandoil.com   
49 www.wto.org.  
50 M. Myrianthis, “Black Sea: From transition to development. From energy security to regional stability”, 
International Center For Black Sea Studies (ICBSS): The New European Architecture in the 21st century: 
promoting regional cooperation in the Wider Black Sea area: The BSEC case 3-7 September 2003, Milos, 
Greece 

http://www.gasandoil.com/
http://www.wto.org/


Λευκορωσίας και Πολωνίας 

• και η τοπική διασύνδεση με αναστροφή της φοράς ροής των αγωγών Druzhba και 

Adria με επέκταση έως τον κροατικό λιμένα του Οmnisalj 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων το Φθινόπωρο του 2001 ο αγωγός 

Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη είχε επίσης συμπεριληφθεί στα προγράμματα κοινού 

ενδιαφέροντος.  

Οι δεσμεύσεις για τη στενότερη συνεργασία ΕΕ – Ρωσίας στο πλαίσιο του Ευρω-Ρωσικού 

Διαλόγου είναι μόνο η μία διάσταση της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Η 

αναβάθμιση του ρόλου της Ρωσίας αλλά και η πρόθεση της κυβέρνησης του Βλαντιμίρ 

Πούτιν να συμβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς 

δεν θα μπορούσε να θεμελιωθεί χωρίς ανταλλάγματα. Αυτό που ζήτησε η Ρωσία ήταν η 

αύξηση των επενδύσεων των ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών στην αγορά της. Ένα 

αίτημα που αποτυπώνεται στη δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  κ. 

Ρομάνο Πρόντι μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον 

Απρίλιο του 2002 στο Παρίσι: «Έχουμε ξεκινήσει συνομιλίες  για μία στενότερη συνεργασία 

στο τομέα της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να επιστρατεύσουμε μεγάλα 

ποσά για επενδυτικά προγράμματα στη Ρωσία»51. Προοπτική αύξησης επενδυτικών 

ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην ρώσικη ενεργειακή αγορά αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη 

δήλωση του ίδιου του Προέδρου Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην 

ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μακροπρόθεσμα. Η συνεργασία στο τομέα της ενέργειας 

είναι άκρως σημαντική για τη Ρωσία καθώς προσελκύει επιπλέον επενδυτικά κεφάλαια».  

Η επιστροφή των ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών στη ρωσική αγορά, εκτός από τη 

σημασία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αποκτά μία ιδιαίτερη βαρύτητα 

καθώς εκλαμβάνεται από την Μόσχα ως ψήφο εμπιστοσύνης της ΕΕ στην ίδια.  

Το 2003 οι πωλήσεις αργού πετρελαίου συνέχισαν να συμβάλλουν στην στήριξη του 

εκσυγχρονιστικού προγράμματος του προέδρου Πούτιν που ζήτησε τον Απρίλιο από τον 

πρωθυπουργό Μιχαήλ Καζιάνοφ να συντάξει μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή του 

πρώτου μεγάλου ιδιωτικού εξαγωγικού πετρελαιαγωγού προϋπολογισμού $4.5 δισ που θα 

μεταφέρει 2.4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα συνδέοντας τα κοιτάσματα των Ουραλίων με 

τον λιμένα του Murmansk στον αρκτικό κύκλο. Εξ άλλου η LUKOIL52 ανακοίνωσε τον 

                                                 
51 Κωνσταντίνα Δημητρούλη, «Στενότερη ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας – ΕΕ», «Ελεύθερος Τύπος»,   
Απρίλιος 2002, σελ. 57. 
52 Η LUKOIL είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο αναφορικά με τα αποδεδειγμένα 
αποθέματα πετρελαίου. Επιπλέον, είναι η μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία στο τομέα της ενέργειας, με 18% της 
συνολικής παραγωγής πετρελαίου στην χώρα και 18% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου επίσης στην 
Ρωσία. www.lukoil.com.   

http://www.lukoil.com/


Απρίλιο, αύξηση 15% σε ετήσια βάση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων (19,3 δισ βαρέλια 

ισοδυνάμου πετρελαίου) που την κατατάσσει 2η διεθνώς μεταξύ των μη-κρατικών εταιρειών 

πετρελαίου53.  

Από την πλευρά τους οι ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες παρείχαν μέσω των επενδύσεών 

τους μία ακόμα ένδειξη ψήφου εμπιστοσύνης στην Μόσχα. Η κολοσσιαία επένδυση των 6,75 

δις. Δολάρια  (1,5% του Ρωσικού ΑΕΠ) που αναγγέλθηκε από την ΒΡ54 την 11η 

Φεβρουαρίου για την δημιουργία της ΒΡ-ΤΝΚ55 στη βάση 50-50, αποτελεί αναμφισβήτητα 

ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών, παρά τα προβλήματα της Ρωσικής διοίκησης με 

την ιδιοκτησία της YUKOS56 στην οποία επέβαλε πρόστιμο ύψους $3.3 δις. για φορολογικές 

παραβάσεις της χρήσης 2000, όσο περίπου ήταν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την 

χρήση 2002. Σημαντική ωστόσο είναι η αναστολή συγχώνευσης της YUKOS-Sibneft (ύψους 

$13 δισ), που εγκρίθηκε  τον Αύγουστο 2003, και η οποία ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο και 

σε άλλες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες, ώστε να εκφράσουν ενδιαφέρον για συνεργασία 

ή εξαγορά μεριδίων τους. Δεν θα πρέπει ωστόσο να αγνοηθεί και το γεγονός ότι η είσοδος 

των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών στην ρωσική αγορά συνδέεται και με την ένταση που 

επικρατεί μετά την 11η Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής57. 

  

2.4. Σχέση Ενέργειας:  OΣEΠ – Eυρωπαϊκή Ένωση 

 

Σημαντική θέση στην οικονομική ημερήσια διάταξη κατέχει η σχέση του OΣEΠ με την EE - 

συγκεκριμένα τόσο ο μελλοντικός ρόλος της περιοχής της Mαύρης Θάλασσας στη μετά - 

διεύρυνση εποχή, όσο και η αναβάθμιση της διμερούς σχέσης OΣEΠ - EE με βάση την 

«Πλατφόρμα για Συνεργασία» (EU - BSEC Platform for Cooperation).  

Ωστόσο, και στον τομέα της ενέργειας παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των 

χωρών μελών του OΣEΠ: η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος - μέλος της EE και της ONE, η 

Bουλγαρία και η Pουμανία πρόκειται να ενταχθούν στην ΕΕ το 2007, η Τουρκία βρέθηκε 

σχετικά πρόσφατα υπό καθεστώς χώρας προς ένταξη στην EE, η Pωσία και κατά δεύτερο 

                                                 
53 Μ. Μυριάνθης, «2003: Ενεργειακές Εξελίξεις και η Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού», Ετήσια Έκδοση 
ΕΛΙΑΜΕΠ 2004. www.eliamep.gr.  
54 Η BP είναι μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Βρετανίας αλλά και σε διεθνές επίπεδο με 
δραστηριότητες σε περισσότερες από 70 χώρες και επικεντρώνεται στην εξόρυξη και διύλιση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. www.bp.com  
55 Κωνσταντίνα Δημητρούλη, «Συμφωνία Μαμούθ στην ρωσική πετρελαϊκή αγορά», Ελεύθερος Τύπος, 1 
Σεπτεμβρίου 2003. www.elef-typos.gr.    
56 Η YUKOS είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία ενέργειας. Απασχολεί περίπου 10.000 εργαζόμενους 
και δραστηριοποιείται κυρίως στην Σιβηρία στο τομέα της εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου αλλά και στην 
μεταφορά ενεργειακών πόρων προς την Ευρώπη ενώ στην ρωσική αγορά διαθέτει και πρατήρια λιανικής. 
www.yukos.com  
57 David Buchan, Andrew Jack, “A Return to Russia”, Financial Times, 25 April 2002. www.ft.com  

http://www.eliamep.gr/
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http://www.ft.com/


λόγο η Ουκρανία διατηρούν  ειδική σχέση με την EE, οι τρεις Καυκάσιες Δημοκρατίες έχουν 

σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η σχέση τους με την EE 

έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και τέλος η Αλβανία και η Μολδαβία αποτελούν τις 

πιο φτωχές χώρες του OΣEΠ και η σχέση τους με την EE περιορίζεται προς το παρόν στην 

αποδοχή κονδυλίων από το κεφάλαιο «Εξωτερικές δράσεις» του κοινοτικού 

προϋπολογισμού58.  

Παρά την ανομοιογένεια αυτή είναι ξεκάθαρη η πρόθεση όλων ανεξαρτήτως των κρατών - 

μελών του OΣEΠ να προχωρήσουν σε μία πιο αναβαθμισμένη σχέση με την EE, τόσο σε 

διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο (OΣEΠ). Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο της ημερήσιας 

διάταξης, «Ο ρόλος του OΣEΠ στην νέα αρχιτεκτονική της EE», προβλέπει: «Λαμβάνοντας 

υπ' όψη τη γεωπολιτική σημασία και το μεγάλο οικονομικό δυναμικό της περιοχής, από 

κοινού η OΣEΠ και η EE έχουν αυξημένο ενδιαφέρον να προωθούν την ευημερία και την 

πολιτική σταθερότητα στην περιοχή. Για αυτό το σκοπό, τα κράτη - μέλη του ΟΣEΠ 

οφείλουν να διατηρήσουν ένα στενό πολιτικό διάλογο με την EE. Η Ευρώπη του μέλλοντος 

θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από νέες διαχωριστικές γραμμές. Ο OΣEΠ μπορεί να παίξει 

πρωταρχικό ρόλο προσφέροντας τον απαραίτητο σύνδεσμο μεταξύ της διευρυμένης EE και 

της KAE, της περιοχής της Kασπίας και της Aνατολικής Mεσογείου. Mία δυνατή και 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του OΣEΠ και της EE βασισμένη σε συμπίπτοντα 

συμφέροντα και κοινές οικονομικές αξίες, σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

βασικές ελευθερίες πρέπει να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί ...»59. 

Στο τομέα της ενέργειας οι στόχοι που έχει θέσει ο Οργανισμός και των οποίων η επίτευξη 

συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της συνεργασίας του ΟΣΕΠ με την ΕΕ60 είναι η εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών, η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθή χρήση των πηγών ενέργειας 

τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντολογικό επίπεδο καθώς και η εφαρμογή των 

σχετικών κανονισμών και η ανάπτυξη ενός σταθερού οικονομικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος ικανού για να προσελκύσει επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα.  

 Για πολλά χρόνια η EE τηρούσε μία επιφυλακτική στάση όσον αφορά την ανάληψη 

συγκεκριμένων οικονομικών δεσμεύσεων για την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας διμερούς 

σχέσης με τον OΣEΠ. Ένα ουσιαστικό βήμα, προς αυτή την κατεύθυνση είναι το έγγραφο της 

Eπιτροπής προς το Συμβούλιο της 14/11/1997, στο οποίο γίνεται παρουσίαση της 

γεωπολιτικής ταυτότητας και του οικονομικού δυναμικού της περιοχής της Mαύρης 

                                                 
58 www.europa.eu.int  
59 Kείμενο Σχεδίου - BSEC Economic Agenda. www.bsec.org  
60 M. Myrianthis, “Black Sea. From Zero Sum mode to Win-Win approach”, a paper from International Seminar 
of ELIAMEP, in Halki 2002. www.eliamep.gr  
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Θάλασσας και αναλύονται τα προγράμματα και οι δράσεις της EE, ενώ διατυπώνεται η 

πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και εντατικοποίηση των σχέσεων. Aπό την πλευρά του, ο 

OΣEΠ, ενθαρρυμένος με την πρωτοβουλία αυτή της Eπιτροπής, εξέδωσε τον Aπρίλιο του 

1999 την «Πλατφόρμα για Συνεργασία OΣEΠ – EE»61, ένα τρισέλιδο κείμενο γενικού 

περιεχομένου, στο οποίο διατυπώνεται για πρώτη φορά ότι οι απώτεροι στόχοι είναι η ένταξη 

της περιοχής του OΣEΠ στην Eυρώπη και η προοδευτική διαμόρφωση ενός ενιαίου 

οικονομικού χώρου OΣEΠ - EE ως αποτέλεσμα της εγκαθίδρυσης μίας διμερούς 

θεσμοθετημένης, στενής σχέσης.  

Ποια είναι όμως η λογική μιας θεσμοθετημένης σχέσης OΣEΠ - EE; Ποία τα κίνητρα για την 

EE; Κατ’ αρχήν, οι οικονομικές συνιστώσες: η περιοχή έχει πληθυσμό 190 εκατομμυρίων 

κατοίκων και αποτελεί μία δυναμικά σημαντική αγορά για τα προϊόντα της EE. Aναμένεται 

ότι το εμπόριο με τον OΣEΠ θα αυξηθεί στο εγγύς μέλλον, με την προϋπόθεση ότι η 

διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων θα συνεχιστεί καθώς επίσης ότι η υποδομή στις μεταφορές 

θα αναβαθμιστεί σημαντικά. Oι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του εμπορίου μεταξύ OΣEΠ και EE περιλαμβάνουν την απελευθέρωση των εμπορικών 

πολιτικών, την κατάργηση των κρατικών μονοπωλίων, την φιλελευθεροποίηση των 

συναλλαγματικών τιμών και τέλος την απελευθέρωση της οικονομίας. Eπιπλέον, η περιοχή 

του OΣEΠ, συνιστά υψίστης γεωπολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας «πέρασμα» των 

πετρελαίων και του φυσικού αερίου της Κασπίας προς τις αγορές της Δύσης και εν 

προκειμένου την ευρωπαϊκή αγορά. H EE ήδη έχει δραστηριοποιηθεί σε ό,τι αφορά το 

ενεργειακό τομέα με το πρόγραμμα INOGATE62, αλλά και το αντίστοιχο πρόγραμμα για τις 

μεταφορές TRACECA63, το οποίο στοχεύει να δημιουργήσει έναν Ανατολικό – Δυτικό 

                                                 
61 www.icbss.gr  
62 Το INOGATE είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης του 
συστήματος αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας και της 
Ανατολικής Ευρώπης προς την αγορά της ΕΕ και επιπλέον λειτουργεί ως καταλύτης για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων και χρηματοδοτικών πόρων από διεθνείς οργανισμούς για ενεργειακά έργα. www.inogate.org.  Το 
INOGATE δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού οργανισμού TACIS, κατόπιν απόφασης της ΕΚ το 
1991, ο οποίος με την σειρά του στόχο έχει την παροχή οικονομικής βοήθειας σε χώρες της Κοινοπολιτείας 
Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) δηλαδή των κρατών που προέκυψαν από την διάλυση της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης πλην των Βαλτικών. www.mfa.gr   
63 Η διάλυση της ΕΣΣΔ καθώς και η αναβάθμιση του ρόλου της Κίνας έθεσαν επί τάπητος από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 το ζήτημα, οδικής θαλάσσιας και σιδηροδρομικής σύνδεσης της ΕΕ με τις χώρες του 
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Για τον λόγο αυτό η ΕΕ δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα με την 
ονομασία TRACECA. www.traceca.org. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού (που 
να παρακάμπτει το ρωσικό έδαφος ανταγωνιστικού διαδρόμου χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς που να 
ενώνει μακροπρόθεσμα τις χώρες αυτές με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, βοηθώντας στην οικονομική τους ανάπτυξη. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 8 κράτη (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν. Γεωργία, Καζακστάν , Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, 
Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν). Το 1996 προστέθηκαν η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Μογγολία και το 1998, 
η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  (EBRD) 
είναι η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των επενδυτικών έργων. www.mfa.gr   
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Διάδρομο Μεταφορών (East - West Transport Corridor), ο οποίος θα διασχίζει την περιοχή 

του Kαυκάσου.  

Kατά δεύτερο λόγο, οι πολιτικές συνιστώσες της περιοχής δεν πρέπει να αγνοηθούν. Bασική 

θέση της EE είναι η πλήρης υποστήριξη και προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στην 

περιοχή όχι μόνο της Mαύρης Θάλασσας αλλά και του ευρύτερου Eυρωπαϊκού χώρου, ως το 

κύριο μέσο διατήρησης της ειρήνης και της πολιτικής σταθερότητας σε πολιτικά ευαίσθητες 

περιοχές και προσέγγισης καταρχήν σε οικονομικό επίπεδο με τις Eυρωπαϊκές πολιτικές και 

οικονομικές δομές. Δέκα χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξή του, ο OΣEΠ φαίνεται να έχει 

δημιουργήσει μία εποικοδομητική ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ των μελών του. Aν και 

πρόκειται για αμιγώς οικονομική συνεργασία, όπου σκόπιμα αποφεύγονται νύξεις περί 

πολιτικής ή στρατιωτικής συνεργασίας, είναι αποδεκτό ότι οικονομία και πολιτική 

συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους καθώς και ότι προκειμένου να ανθήσει η οικονομική 

συνεργασία απαιτείται ένα minimum πολιτικής πλατφόρμας.  

Mε βάση τα παραπάνω, οι προτεραιότητες της EE για τον OΣEΠ θα πρέπει να επικεντρωθούν 

στη συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης και την επίλυση των τοπικών διενέξεων 

μεταξύ των κρατών - μελών του OΣEΠ, υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη των 

υποδομών της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές και τις 

τηλεπικοινωνίες. Η εντατικοποίηση των εμπορικών συναλλαγών και η στήριξη ξένων 

επενδύσεων, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση 

στην πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να συμπεριληφθούν της ΕΕ. Επιπλέον, η συνεργασία στη 

μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών και όπλων64 είναι εξίσου σημαντική για τις σχέσεις ΕΕ και ΟΣΕΠ.   

Ωστόσο ο OΣEΠ οφείλει πρωτίστως να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εσωτερικές 

διεργασίες και να καταρτίσει τη δική του πρόταση για την ανάπτυξη και τη θεσμοθέτηση της 

σχέσης του με την EE σε οικονομικό επίπεδο. Tο επιτυχημένο παράδειγμα της «Bόρειας 

Διάστασης» μπορεί κάλλιστα να χρησιμεύσει ως mondus operandi για την αντίστοιχη 

προσπάθεια δημιουργίας της αποκαλούμενης «OΣEΠ Διάστασης» για την EE65. Ένα πρώτο 

βήμα θα μπορούσε να είναι η ορθολογική αξιολόγηση των διαφόρων οικονομικών 

προγραμμάτων της EE, για την περιοχή, βάση αποτελεσματικότητας, ξεκινώντας από τις 

                                                 
64 Michael Lake, Head of the delegation of the European Commission to Hungary, «BSEC- EU: a platform for 
political, economic and social cooperation», presentation in Halki Seminar 2000, Greece on «Shaping Europe's 
future; networking with young leaders from the EU member-states, South Europe and the Black Sea region, 6-13 
September 2000. www.eliamep.gr   
65 M. Myrianthis, “Black Sea. From Zero Sum mode to Win-Win approach”, a paper from International Seminar 
of ELIAMEP, in Halki 2002. www.eliamep.gr   
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διμερείς συμφωνίες συνεργασίας που έχουν συνάψει χωριστά οι χώρες, προχωρώντας στο 

γενικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα TACIS και στη συνέχεια στα αποσπασματικά 

προγράμματα για την ενέργεια και τις μεταφορές INOGATE, TRACECA και PETRA66.  

Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η συστηματικότερη οργάνωση και συστηματοποίηση 

όλων αυτών των αποσπασματικών προγραμμάτων και δράσεων σε ένα ενιαίο, κοινό 

πρόγραμμα για ολόκληρη την περιοχή, βάσει καταγεγραμμένων προτεραιοτήτων και τομέων, 

όπου επιβάλλεται να επικεντρωθεί η στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ OΣEΠ και EE 

σε διμερές πια επίπεδο.  

Oι προτεραιότητες αυτές, προκειμένου να είναι ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται στις 

ουσιαστικές ανάγκες των χωρών της περιοχής, σκόπιμο είναι να εξεταστούν και να 

καταρτιστούν από τον OΣEΠ και την EE από κοινού. Kατά συνέπεια, το όλο θέμα της 

«OΣEΠ Διάστασης» δεν θα αφορά στην περαιτέρω άντληση οικονομικών πόρων από την EE, 

αλλά στην ορθολογικότερη συστηματοποίηση των ήδη υπαρχόντων. Mία τέτοια προσπάθεια 

απαιτεί και από τα 11 κράτη μέλη την απαραίτητη πολιτική βούληση, συντονισμένη δράση 

και ομοφωνία ως προς τη στόχευση και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι οποίες με τη σειρά 

τους προϋποθέτουν μία σειρά εσωτερικών διεργασιών και συνεννοήσεων εντός του OΣEΠ σε 

επίπεδο υπουργείων Eξωτερικών.  

Για να επιτευχθεί όμως η ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των μελών του ΟΣΕΠ σε υψηλό 

πολιτικό επίπεδο ώστε να τεθούν με πιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο οι στόχοι του Οργανισμού 

στο τομέα της ενέργειας, που θα του ανοίξουν και τις πόρτες της ΕΕ, θα πρέπει κατ’ αρχήν να 

αντιμετωπιστούν ορισμένα ουσιαστικά προβλήματά τους.  

Πέραν από τα γνωστά προβλήματα της ανυπαρξίας σοβαρών υποδομών, την πολιτική 

αστάθεια, τον προστατευτισμό, την απουσία ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου προστασίας 

των επενδύσεων και ενός λειτουργικού φορολογικού συστήματος, αυτό που θα πρέπει να 

γίνει είναι το χτίσιμο από σχεδόν μηδενική βάση του ιδιωτικού τομέα, η διεθνής συνεργασία, 

τα κοινά προγράμματα και η εξωτερική διείσδυση κεφαλαίων σε αυτές τις χώρες είναι κάτι το 

πάρα πολύ δύσκολο.  

Αν αναλογιστεί κανείς πόσο καιρό χρειάστηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν 

εξωστρέφεια και το πόσο διαφέρουν στα μεταξύ τους επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης67, 

γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στις χώρες της περιοχής 

είναι αρκετά χρονοβόρα δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την στήριξη αυτών των προσπαθειών. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

                                                 
66 Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος TRACECA συμπεριλαμβάνεται και η θεμελίωση σύνδεσης με τα 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα (TEN’s) και τον Πανευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών (PETRA). 
67 Αποκλειστική συνέντευξη με τον τέως Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Αντρέα Λοβέρδο, Σεπτέμβριος 2003.  



σε καθημερινή βάση στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο (Business Council) του ΟΣΕΠ. Yπάρχει 

όμως από την άλλη πλευρά –μέσω του Business Council68- και μια δυναμική διαδικασία 

προσέγγισης και συνεργασίας των επιχειρηματιών που σε κάποια όχι και πολύ μακρινή 

στιγμή θα φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αυτό άλλωστε έχει ήδη αρχίσει να 

επιβεβαιώνεται από το έργο της Τράπεζας του Ευξείνου Πόντου που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη69. 

Αναφορικά με τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Eλλάδα70 δίνοντας ώθηση σε αυτή την 

εσωτερική διαδικασία του ΟΣΕΠ αλλά και στην σύσφιξη των σχέσεων του με την Κοινότητα 

αντλώντας την εμπειρία της από την  EE ως η μόνη χώρα μέλος του OΣEΠ που είναι και 

μέλος της EE, ο τέως γενικός διευθυντής του Διεθνούς Kέντρου Mελετών Eύξεινου Πόντου, 

κ. Γιάννης Παπανικολάου είχε εμφανιστεί εξ’ αρχής επιφυλακτικός. Ωστόσο είχε επισημαίνει 

ότι τόσο το ΔIKEMEΠ όσο και ο OΣEΠ ήταν πολύ πιο επιθετικός προς της πλευρά της EE, 

για να συσφίξει τις σχέσεις του με την περιοχή και να θεσμοθετήσει αυτό που ονομάζουμε, 

μία επίσημη σχέση με τον OΣEΠ71.  

Eιδικότερα ένας από τους στόχους του OΣEΠ όσο και της ελληνικής κυβέρνησης ιδιαίτερα 

την περίοδο της ελληνικής προεδρίας ήταν να πιεστεί η EE να δεχτεί την δημιουργία της 

«OΣEΠ Διάστασης». Υπήρχε και υπάρχει όμως μία αντίφαση: η πολιτική της EE στην 

περιοχή είναι δομημένη με τελείως διαφορετική συλλογιστική και δεν είναι δυνατόν ούτε ένα 

ευρώ να δοθεί για ένα αυθεντικό πρόγραμμα της OΣEΠ που να καλύπτει και τις 11 χώρες. 

Επομένως, αν υπήρχε θεωρητικά ένα πρόγραμμα, που να αφορά και τις 11 χώρες μέλη του 

OΣEΠ  και θα επιθυμούσε να το στηρίξει η EE, ουσιαστικά δεν έχει τον μηχανισμό να το 

κάνει. Θα έπρεπε να συντονιστούν τέσσερις διαφορετικές πολιτικές που στην πράξη έχει 

αποδειχθεί τελείως αδύνατο.  

Στις Bρυξέλλες ομολογούν ότι για να μπορεί η EE να βοηθήσει έστω και λίγο την περιοχή 

αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Kοινότητας μία «γραμμή» η 

οποία να αναφέρεται στον OΣEΠ και αυτό προϋποθέτει μία συγκεκριμένη πολιτική 

ανάπτυξης των σχέσεων. Πρόκειται για τον μείζον στόχος. Παρ' όλα αυτά επικρατεί μία 

απογοήτευση από την πλευρά των χωρών του OΣEΠ ότι η EE δεν δείχνει ιδιαίτερη προθυμία 

έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες και πολλές επισκέψεις.  

                                                 
68 Π. Κουτσίκος, Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου του ΟΣΕΠ, Γενικός  Γραμματέας του ΕΒΕΑ, 
συνέντευξη στη διάρκεια της Ημερίδας για τα «Δέκα Χρόνια Επιχειρηματικής Συνεργασίας – ΟΣΕΠ», 4 Ιουνίου 
2003.   
69 www.bstdb.gr  
70 Με αυτό το ρόλο επιφορτίστηκε η ελληνική προεδρία στον ΟΣΕΠ. Βλέπε σχετικά στο τελευταίο κεφάλαιο της 
Διατριβής.  
71 Aποκλειστική συνέντευξη με τον τέως Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Kέντρου Mελετών Eύξεινου Πόντου, 
κ. Γιάννη Παπανικολάου Απρίλιος 2002. 
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Η επιφυλακτικότητα αυτή κατ’ αρχήν φαίνεται ότι πηγάζει από μία διστακτικότητα για το αν 

η περιοχή είναι ώριμη να απορροφήσει τέτοιου είδους αλλαγές. Έπειτα εκφράζονται φόβοι 

ότι μπορεί να απαιτηθούν χρηματικοί πόροι, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι. Τρίτον μεγάλο 

ενδιαφέρον έχει απορροφήσει η περιοχή των Bαλκανίων και της ανοικοδόμησης τους, εν 

όψει και της προς Ανατολάς διεύρυνσης της ΕΕ. Kαι τέταρτο δεν αποκλείεται να εξυπηρετεί 

κάποιους η διατήρηση διμερών σχέσεων και να αισθάνονται ότι μέσα από ένα πολυμερές 

«παιχνίδι» θα χαθούν κάποιες ισορροπίες που υπάρχουν ή κάποια ειδικά συμφέροντα.  

Πάντως, είναι άκρως σημαντικό για τον στόχο σύσφιξης των σχέσεων του ΟΣΕΠ με την ΕΕ 

να χρησιμοποιηθεί με ορθό τρόπο από τα μέλη του Οργανισμού το ισχυρό χαρτί της 

ενέργειας. Το εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι να εμφανιστούν τουλάχιστον 

στο θέμα της ενέργειας με μια κοινή γλώσσα ώστε να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους 

θέση συνολικά και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διαλόγου για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.  

Όταν μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να εννοούμε συνολικά και να καλύπτουμε όλο 

το φάσμα από την εξόρυξη και τη διέλευση από τρίτες χώρες έως τη μεταφορά προς τον 

τελικό καταναλωτή. Οι χώρες της ΟΣΕΠ είναι και παραγωγοί ενέργειας (Ρωσία, 

Αζερμπαιτζάν) και κρίσιμες transit χώρες (διέλευσης) για τη μεταφορά προς τη Δυτική 

Ευρώπη, άρα σχεδόν όλες έχουν να παίξουν ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο. Η πρόκληση 

για την ΟΣΕΠ είναι να μπορέσει συλλογικά να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία που 

παρουσιάζεται διότι βεβαίως σε διμερές επίπεδο όλες οι χώρες προσπαθούν να προωθήσουν 

τα συμφέροντά τους.  

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να υποτιμά κανείς και τις προοπτικές της ίδιας της περιοχής 

του ΟΣΕΠ ως καταναλωτή ενέργειας διότι στα επόμενα χρόνια, μέσω της σταδιακής 

ανασυγκρότησης των οικονομιών τους, είναι φανερό ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη 

ενεργειακή ζήτηση. Επίσης δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η μεγάλη ναυπηγό- 

κατασκευαστική εμπειρία σε ορισμένες χώρες όπως η Ουκρανία, η Βουλγαρία και η 

Ρουμανία σε συνδυασμό με τις ανάγκες. Επομένως, γύρω από την ενέργεια μπορεί να 

δομηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα δραστηριοτήτων το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να 

αποτελέσει το βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη όλης της περιφέρειας του ΟΣΕΠ72. 

 

 

 

 

                                                 
72 Θοδωρής Τσακίρης, συνέντευξη με τον κ. Γιάννη Παπανικολάου, τέως γενικό διευθυντή του Διεθνούς 
Κέντρου Μελετών Εύξεινου Πόντου, στο δικτυακό τόπο, www.energia.gr , 30 Μαϊου 2003.  

http://www.energia.gr/


 

Κεφάλαιο 4:  

 

ΟΣΕΠ και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μία δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης 

 

1. Η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αγγίζει τον ΟΣΕΠ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί σειρά ετών δεν είχε μία σαφώς διατυπωμένη πολιτική ή στρατηγική 

που αφορούσε τις σχέσεις της με τα κράτη - μέλη του ΟΣΕΠ που δεν πρόκειται να γίνουν 

υποψήφια κράτη της ΕΕ, οι οποίες όμως θα συνορεύουν με τουλάχιστον ένα κράτος – μέλος 

της ΕΕ, όταν η Τουρκία γίνει μέλος της Ένωσης. Σημειώνεται ότι η ΕΕ δεν έχει εντάξει την 

Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία στα 

σχέδια της για μία μελλοντική διεύρυνση.  

Ωστόσο, η εμβάθυνση των σχέσεων και της συνεργασίας της ΕΕ με τον ΟΣΕΠ, αλλά και των 

χωρών μελών του ΟΣΕΠ με την ΕΕ σε θεσμικό επίπεδο, αποτελεί μία προοπτική από την 

οποία πηγάζουν πλεονεκτήματα και για τους δύο Οργανισμούς, κατ’ επέκταση και για τα 

κράτη που συμμετέχουν σε αυτούς.  

Αν και η ΕΕ δεν απέδωσε τη σημασία που θα άρμοζε στις σχέσεις της με την ευρύτερη 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ωστόσο η ανάπτυξη ενός επικοδομητικού πλαισίου 

συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, το οποίο θα συνέδεε τα κράτη - μέλη του ΟΣΕΠ, που δεν 

έχουν προοπτική να γίνουν μέλη της ΕΕ με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα προωθούσε την 

διαπεριφερειακή συνεργασία με επίκεντρο την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.  

Η σπουδαιότητα της ανάπτυξης μίας τέτοιας συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών 

διαφαίνεται και από τον ίδιο τον Χάρτη του ΟΣΕΠ. Στο άρθρο 3 του Χάρτη1, που 

υπογράφτηκε στην Γιάλτα της Ουκρανίας στις 5 Ιουνίου του 19982 και  στον οποίο 

αναφέρονται οι αρχές και οι στόχοι που θα πρέπει να προωθηθούν μέσω των δραστηριοτήτων 

του ΟΣΕΠ σε διάφορα επίπεδα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «συνεργασία». Μία λέξη η 

οποία εμφανίζεται τέσσερεις φορές στο άρθρο 3 και συνοδεύεται από τα ρήματα 

«αναπτύσσω», «διαφοροποιώ», «εφαρμόζω» και «ενθαρρύνω». Επίσης το προοίμιο του 

Χάρτη περιέχει μία αναφορά στα κράτη - μέλη, που μοιράζονται το κοινό όραμα της 

περιφερειακής συνεργασίας ως  ένα τμήμα της διαδικασίας ενσωμάτωσης στην Ευρώπη. Μία 

φράση η οποία εκφράζει άμεσα τόσο την γεωπολιτική σύσταση της Ευρώπης, αλλά και το 

πλαίσιο, στο οποίο τα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ θα ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία.  
                                                 
1 Βλέπε σχετικά Παράρτημα με τον Χάρτη του ΟΣΕΠ.  
2 BSEC (1998): “Charter of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation”, Yalta 5 June 1998.  



Ωστόσο, η παράγραφος 4 του άρθρου 33 αναγνωρίζει την ύπαρξη προηγούμενων 

υποχρεώσεων έναντι άλλων διεθνών οργανισμών και θεσμών και τοποθετεί τις υφιστάμενες 

υποχρεώσεις του ΟΣΕΠ σε αυτές τις ανειλλημένες υποχρεώσεις. Αν και η ΕΕ δεν η μόνη 

μεταξύ αυτών των Οργανισμών, η οποία θέτει πολυάριθμες υποχρεώσεις και απαγορεύσεις 

στα μέλη της, ωστόσο είναι και η πιο σημαντική. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό 

είναι: α) η πίστη στις κοινές αξίες και στους κανόνες β) η θέσπιση εναρμονισμένων 

πολιτικών, ιδίως σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης γ) η ενιαία εσωτερική 

αγορά με ένα ευρύτατο και αυστηρά δεσμευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και δ) η ενιαία φωνή με 

την οποία διαπραγματεύεται σε πολλά διεθνή fora συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο (κοινή εμπορική πολιτική).  

Αν και ο ΟΣΕΠ είναι ένας Οργανισμός που προωθεί την περιφερειακή συνεργασία, η οποία 

είναι εστιασμένη στην περιοχή που περιβάλει την Μαύρη Θάλασσα4 ωστόσο αρκετά κράτη - 

μέλη του ΟΣΕΠ συμμετέχουν σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς, κυρίως ευρωπαϊκούς.  

Ωστόσο οι χώρες του ΟΣΕΠ δεν αντιμετωπίζονται οι ίδιες ως μία γεωγραφική ενότητα, όπως 

είναι η Σκανδιναβία, οι χώρες της Βαλτικής, της Κεντρικής Αμερικής ή του Mercosur. Ως 

προς αυτήν την διαπίστωση υπάρχει μία σειρά από λόγους, οι οποίοι απέτρεψαν την 

ανάπτυξη μιάς περιφερειακής συνείδησης της Μαύρης Θάλασσας. Οι λόγοι αυτοί έχουν 

σχέση με παράγοντες όπως το μέγεθος του ΟΣΕΠ, οι γεωπολιτικές συνθήκες που 

περιστασιακά επιτρέπουν την έκλυση περιφερειακών αντιπαλοτήτων, διαφορετική 

οικονομική ανάπτυξη και βιοτικό επίπεδο, και τέταρτον, και ίσως το πιο σημαντικό οι 

διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες και οι επιδιώξεις για ένταξη τους σε διαφορετικούς 

υπερεθνικούς Οργανισμούς5.  

Η μεγάλη γεωγραφική απόσταση και οι διαφορές από χώρα σε χώρα εμποδίζουν τον 

σχηματισμό μίας ισχυρής ομάδας. Ακόμη και αν δεν λάβουμε υπόψη την έκταση της Ρωσίας, 

η απόσταση από την Αλβανία, το δυτικό δηλαδή άκρο του ΟΣΕΠ μέχρι το Αζερμπαϊτζάν, το 

πιο ανατολικό άκρο του (με εξαίρεση την ασιατική Ρωσία) είναι πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. 

Εκτός αυτού υπάρχει και η γεωπολιτική κληρονομιά του Ψυχρού Πολέμου καθώς και οι 

διαχωριστικές γραμμές που έχει χαράξει στην περιοχή6.  

                                                 
3 Βλέπε σχετικά Παράρτημα με τον Χάρτη του ΟΣΕΠ. 
4 Adams et al. 2002: 8  
5 Παναγιώτης Γαβράς, «The Black and the European Union», Journal of South East European and Black Sea 
Studies, Volume 4, Number 1, January 2004.  
6 Για παράδειγμα η Ελλάδα και η Τουρκία ανέπτυξαν μοντέλα οικονομίας της αγοράς ενώ πολιτικά εντάχθηκαν 
στην Δύση, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η πρώην ΕΣΣΔ αναπτύσουν κεντρικά ελεγχόμενες οικονομίες και 
ανήκουν στην Ανατολή, και τρίτον η Αλβανία και η πρώην Γιουγκοσλαβία που αναπτύσουν στην αρχή κεντρικά 
ελεγχόμενες οικονομίες, οι οποίες αρχικά ανήκαν στην Ανατολή αλλά μετά εγκατέλειψαν τον ανατολικό μπλοκ, 
επιλέγοντας η μεν Αλβανία την απομόνωση της ουδετερότητας, η δε Γιουγκοσλαβία την ουδετερότητα των 
αδεσμεύτων.  



Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 1991 παρατηρήθηκε στην περιοχή μεγάλος 

μετασχηματισμός, ο οποίος δεν αφορούσε μόνο την μετάβαση στην οικονομία της αγοράς 

αλλά σε πολλές περιπτώσεις και την δημιουργία νέων κρατών. Η διαφορετική οικονομική 

ανάπτυξη δημιούργησε και διαφορετικές οικονομικές προτεραιότητες σε πολλές χώρες7. 

Ακόμα πιο σημαντικό είναι όμως ότι οι χώρες ανέπτυξαν διαφορερικές πολιτικές 

προτεραιότητες8. Το κενό επομένως που διαπιστώνεται ως προς την περιφερειακή συνείδηση 

των κρατών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας μπορεί να καλυφθεί αν η συνεργασία τόσο 

μεταξύ της ΕΕ και του ΟΣΕΠ όσο και ανάμεσα στην ΕΕ και στις χώρες μέλη του 

Οργανισμού αναπτυχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό 

να εξετάσουμε την τις σχέσεις των δύο Οργανισμών σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, ώστε 

να κατανοήσουμε από την μία τους περιορισμούς και από την άλλη τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν για την ίδια την ανάπτυξη του ΟΣΕΠ.  

 

2. Σχέσεις ΕΕ – ΟΣΕΠ: Πολυεπίπεδη Αδράνεια και Διμερής Ασσυμετρία  

 

Η ΕΕ δεν διαθέτει πολιτικές προσέγγισης για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 

Ωστόσο, η ΕΕ δεν αποτελεί εξαίρεση με δεδομένη την διμερή και ασσύμετρη ανάπτυξη των 

σχέσεων που χαρακτηρίζει τη φύση της συνεργασίας των κρατών της Μαύρης Θάλασσας με 

άλλους διεθνείς Οργανισμούς όπως και με εθνικές κυβερνήσεις9.  

Στην περίπτωση όμως της ΕΕ υπάρχουν επιμέρους ζητήματα, στα οποία έχει επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον της στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και εφαρμόζοντας μία επιλεκτική 

περιφερειακή. Υπό αυτό το πρίσμα οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Μαύρης Θάλασσας 

έχουν αναπτυχθεί κυρίως σε διμερές επίπεδο, ασσύμετρα και κατά περίπτωση.  

Ακόμα όμως και υπό αυτές τις συνθήκες δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η ΕΕ 

είναι πολύ σημαντική για τον ΟΣΕΠ:  

α. Είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο πλούσιος και ο πιο ισχυρός υπερεθνικός Οργανισμός 

στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει τις οικονομικά ανθηρές ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί την 

πιο ολοκληρωμένή οικονομικά και πολιτικά ένωση κρατών, η οποία διαδραματίζει ισχυρό 

ρόλο στις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών της Μαύρης Θάλασσας. Η ΕΕ 
                                                                                                                                                         
 
7 Βλέπε σχετικά Παράρτημα για το οικονομικό προφίλ των χωρών μελών του ΟΣΕΠ  
8 Βλέπε σχετικά Παράρτημα για το πολιτικό προφίλ των χωρών μελών του ΟΣΕΠ 
9 Η προσέγγιση της ΕΕ προς άλλες ευρωπαϊκές περιοχές ήταν πολύ διαφορετική και χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη ομοιομορφία. Οι δύο χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου εντάχθηκαν στην ΕΕ το 1985, οι τρεις 
σκανδιναβικές χώρες κλήθηκαν να συμμετάσχουν ως μέλη στην ΕΕ το 1994 αλλά η Νορβηγία μετά από 
δημοψήφισμα αρνήθηκε, οι τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Εσθονία, Λιθουανία και Λεττονία εντάχθηκαν στην ΕΕ 
το 2004 και τέλος οι τέσσερις χώρες του Βίζεγκραντ, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και Ουγγαρία έγιναν μέλη της 
ΕΕ επίσης στις αρχές του 2004.  



είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος για κάθε κράτος – μέλος του ΟΣΕΠ και η κύρια 

πηγή των ξένων άμεσων επενδύσεων10.  

β. Η επιρροή της ΕΕ στις χώρες του ΟΣΕΠ είναι μεγάλη και η τάση αυτή θα 

εξακολουθήσει να υφίσταται. Το μερίδιο της ΕΕ στο εμπόριο και στις επενδύσεις με τις 

χώρες του ΟΣΕΠ αυξάνεται, διότι η αγορά της ΕΕ είναι πολλά υποσχόμενη και πλούσια 

για τις εξαγωγές του ΟΣΕΠ, αλλά και οι σχέσεις με ορισμένες χώρες του ΟΣΕΠ έχουν 

γίνει στενότερες. Στην πραγματικότητα ο ρυθμός αύξησης του εμπορίου ανάμεσα στην 

ΕΕ και στα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ έχει ξεπεράσει τους ρυθμούς αύξησης του εμπορίου 

μεταξύ των κρατών – μελών του ΟΣΕΠ11.  

Ακόμα και για τα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ12 που δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να γίνουν 

μέλη της ΕΕ, η ΕΕ τους θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού και καθορίζει την ημερήσια 

διάταξη για έναν πολύ μεγάλο αριθμό θεμάτων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 

σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, όπως θεσμικά, νομικό πλαίσιο εργασίας αλλά 

ακόμα και πιο λεπτομερή ζητήματα, όπως μέτρα που έχουν σχέση με την βιομηχανία και τα 

οποία επηρρεάζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να αναπτύξουν σχέσεις με εταιρείες της 

ΕΕ. Ως συνέπεια αυτού τα κράτη - μέλη του ΟΣΕΠ που δεν πρόκειται να γίνουν μέλη της ΕΕ 

συχνά προωθούν μεταρρυθμίσεις και λαμβάνουν μέτρα, τα οποία ισχύουν ήδη στην ΕΕ.  

Αν υποθέσουμε ότι ο ρόλος της ΕΕ στον ΟΣΕΠ είναι ξεκάθαρος τότε γεννάται το ερώτημα: 

πως βλέπει η ΕΕ τα κράτη - μέλη του ΟΣΕΠ. Ένα θέμα το οποίο μερικώς μπορεί να 

ερευνηθεί είτε σε επίπεδο υπερεθνικών θεσμών, αλλά και σε ένα διμερές επίπεδο ανάμεσα 

στην ΕΕ και σε κάθε κράτος - μέλος του ΟΣΕΠ.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΟΣΕΠ και ΕΕ σ΄ ένα πολλαπλό επίπεδο, η 

μιά πλευρά, δηλαδή ο ΟΣΕΠ, ζητά στενότερες κυρίως θεσμικές σχέσεις, ενώ η άλλη δεν 

επικεντρώνεται προς τον παρόν σε ένα τέτοιο ζήτημα. Για παράδειγμα στην 10η σύνοδο 

κορυφής του ΟΣΕΠ που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολή τον Ιούνιο του 200213, 

οι 11 χώρες του ΟΣΕΠ υπογράμμισαν την επιθυμία τους για ενίσχυση της περιφερειακής 

συνεργασίας και λήψη συγκεκριμένων μέρων για την ενίσχυση της συνεργασίας τους και με 

την ΕΕ. Όμως ούτε ο ίδιος ο ΟΣΕΠ, ούτε και κάποιο από τα όργανά του έχουν μέχρι στιγμής 

εκπονήσει μία στρατηγική για την σχέση του Οργανισμού με την ΕΕ. Η πιο σημαντική 

προσπάθεια ήταν η υιοθέτηση ενός εγγράφου από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών 

                                                 
10 http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/index.htm
11 http://www.bstdb.gr/bank.htm  
12 Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία, Ρωσία και Ουκρανία 
13 BSEC 2002: “Official Summit Declaration of the BSEC Conference”, Ten Years of BSEC: Anniversary 
Summit in Istanbul, 25 June 2002.  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/index.htm
http://www.bstdb.gr/bank.htm


το 199914, το οποίο απαριθμεί τους γενικούς τομείς στους οποίους ο ΟΣΕΠ, ως ένας 

περιφερειακός οικονομικός οργανισμός της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, επιζητά την 

στήριξη της ΕΕ για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, όπως αυτοί τέθηκαν στον 

Χάρτη ενσωμάτωσης στην Ευρώπη το 2000.  

Επιπλέον, στο έγραφο απαρριθμούνται οι δυνατότητες συνεργασίας που μπορεί να παρέχει ο 

ΟΣΕΠ στην ΕΕ, προώθηση του διαλόγου μεταξύ των δύο Οργανισμών, θεσμοθέτηση των 

διαύλων επικοινωνίας και η δημιουργία ενός ταμείου ΟΣΕΠ που θα χρηματοδοτείται από την 

ΕΕ και τα κονδύλια του οποίου θα χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση προγραμμάτων 

στην Μαύρη Θάλασσα.  

Από την δική της πλευρά η ΕΕ επέδειξε μικρό ενδιαφέρον για τον ΟΣΕΠ σε θεσμικό επίπεδο. 

Εκτός αυτού υπάρχει μία κοινή άποψη στους κύκλους της ΕΕ ότι τα κράτη - μέλη του ΟΣΕΠ 

ειδικά αυτά που δεν είναι υποψήφια για ένταξη αποτελούν περισσότερο εστίες προβλημάτων, 

όπως παράνομη μετανάστευση, οργανωμένο έγκλημα και τοπικές συγκρούσεις, παρά νέες 

αγορές και περιοχές όπου προσφέρονται νέες ευκαιρίες. Υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες, 

αλλά η εικόνα ορισμένων των κρατών του ΟΣΕΠ μέσα στην ΕΕ έδωσε το στίγμα με 

αποτέλεσμα τα επίσημα κοινοτικά όργανα να είναι επιφυλακτικά για την συνεργασία τους με 

τον ΟΣΕΠ, παρά το γεγονός ότι ο ΟΣΕΠ είναι πρόθυμος να κάνει ότι ζητά η ΕΕ σε επίπεδο 

περιφερειακών δομών συνεργασίας.  

Αδιαμφισβήτητα, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα, δεν αναπτύσσονται εύκολα 

σχέσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Με δεδομένο αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και το γεγονός ότι 

δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι σχέσεις ΕΕ και ΟΣΕΠ. Επομένως η ανάπτυξη των σχέσεων 

τους έχει γίνει κυρίως σε διμερές επίπεδο και κατά περίπτωση.  

Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον της ΕΕ περιορίζεται στα κράτη, για τα οποία έχει 

προβλεφθεί η ένταξη τους στην ΕΕ.  Για τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΕΠ η ανάμιξη της ΕΕ 

ήταν μικρότερη και σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν ανύπαρκτη. Όλες έχουν υπογράψει 

συμφωνίες συνεργασίας με την ΕΕ και λαμβάνουν μικρή βοήθεια από την εφαρμογή 

προγραμμάτων, όπως το TACIS15. Όσον αφορά την Ρωσία έχει αναπτυχθεί τακτικός δίαυλος 

επικοινωνίας16 για επιλεγμένα όμως θέματα, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές ενώ με την 

Ουκρανία ο διάλογος περιορίζεται επίσης στις μεταφορές και στην διαμετακόμιση ενέργειας. 

                                                 
14 BSEC (2000), “Platform of Cooperation Between the BSEC and the EU” document approved by the Council 
of Ministers of Foreign Affairs, Tbilisi, 30 April 1999, Handbook of Documents, vol. 4, Istanbul: Black Sea 
Economic Cooperation.  
15 Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παροχέας βοήθειας σε τεχνικό επίπεδο προς αυτές τις χώρες: 4,226 εκατ. Ευρώ 
δεσμεύτηκαν μέσω του προγράμματος TACIS την περίοδο 1991 – 1999 και επιπλέον 3,138 εκατ. Ευρώ 
αναμένεται να δσμευτούν για την περίοδο 2000 – 2006. 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/index.htm  
16 http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/summit_11_04/index.htm

http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/index.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/summit_11_04/index.htm


Οι επαφές όμως της ΕΕ με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Γεωργία και την Μολδαβία17 

είναι πολύ μικρότερες.  

Ακόμα και η πρωτοβουλία για την «Ευρύτερη Ευρώπη»18 που παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά τον Μάρτιο του 2003 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των σχέσεων με τους γείτονές της 

στην βάση των κοινών αξιών, στην ανάπτυξη μίας ζώνης ευημερίας και μίας φιλικής 

γειτονίας αποκλείει την Αρμενία, τον Αζερμπαϊτζάν και την Γεωργία, ενώ συμπεριλαμβάνει 

πιο μακρινές χώρες όπως τη Συρία και την Ιορδανία, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην ζώνη 

της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας19.  

Ανεξάρτητα από την συμβολή της ΕΕ ή το ενδιαφέρον της για μεμονωμένα κράτη του ΟΣΕΠ, 

η ΕΕ σε γενικές γραμμές διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πολιτική 

σκηνή των κρατών - μελών του ΟΣΕΠ, εξαιτίας του εμπορίου και των επενδύσεων, αλλά και 

γιατί η ΕΕ είναι ο κυρίαρχος ευρωπαϊκός οικονομικός και πολιτικός Οργανισμός και, όπως 

ήδη αναφέρθηκε θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού για πολλά αν όχι για τα περισσότερα 

ευρωπαϊκά οικονομικά και πολιτικά θέματα. Ως συνέπεια όλα τα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ 

άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο επιθυμούν την ενίσχυση των οικονομικών και 

πολιτικών δεσμών με την ΕΕ και σε ορισμένες περιπτώσεις η ενίσχυση των σχέσεων τους με 

την ΕΕ κυριάρχησε στις εθνικές προτεραιότητές τους. Έτσι δεν θα πρέπει να προκαλεί 

έκπληξη το γεγονός ότι άλλες πρωτοβουλίες περιφερειακού ή υπερεθνικού χαρακτήρα, όπως 

ο ΟΣΕΠ, τοποθετήθηκαν σε δευτερεύουσα θέση. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η 

προώθηση συνεργασίας με την ΕΕ είχε πολύ θετικές επιπτώσεις στα κράτη - μέλη του ΟΣΕΠ 

ενισχύοντας την περιφερειακή τους συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση20. 

Η διαδικασία όμως ένταξης σε άλλες περιπτώσεις είχε και αρνητικές επιπτώσεις στον ΟΣΕΠ 

για την συνεργασία υποψηφίων χωρών προς ένταξη με άλλες χώρες που δεν έχουν ευρωπαϊκή 

προοπτική21. Σε ένα πολλαπλό επίπεδο σχέσεων η εισαγωγή απαγορεύσεων, που δεν υπήρχαν 

πριν, εμποδίζει ή τορπιλίζει τις προσπάθειες ολοκλήρωσης ενός Οργανισμού όπως ο ΟΣΕΠ 

που είναι αφιερωμένος στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και της οικονομικής 

ολοκλήρωσης.    

Ωστόσο υπάρχει μία ακόμα παράμετρος που διεκδικεί ενδιαφέρον. Πρόκειται για τον 

επαναπροσδιορισμό της ΕΕ, καθώς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα προτείνει ένα νέο σχέδιο 
                                                 
17 Σε ένα βαθμό η ΕΕ αναγνώρισε το γεγονός ότι η Μολδαβία λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας για την ΝΑ Ευρώπη αλλά δεν έχει υπογράψει συμφωνία σταθερότητας και σύνδεσης με την ΕΕ 
18 http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/prodi/sp02_619.htm
19 Σχετικά με την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία η οποία ανφέρεται και ως Διαδικασία της Βαρκελώνης:  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm  
20 Παράδειγμα η απογείωση της οικονομικής ανάπτυξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας λόγω της 
προοπτικής ένταξης τους στην ΕΕ 
21 Παράδειγμα τα εμπόδια διακίνησης αγαθών και ανθρώπων που έχουν αρχίσει να προκύπτουν ανάμεσα στην 
Ρουμανία και την Μολδαβία 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/prodi/sp02_619.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm


εργασίας και δομών για την ΕΕ, τον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση των υπαρχουσών 

δομών της ΕΕ. Έστω και αν το Σύνταγμα εστιάζεται στην εσωτερική δομή και στον τρόπο 

λειτουργίας της ΕΕ η οριστική μορφή του θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις της ΕΕ με άλλες 

χώρες καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ορίζει κάνει την επιλογή των χωρών για 

μελλοντικές διευρύνσεις.  

 

 

3. Η ΕΕ επαναπροσδιορίζεται – Επιπτώσεις για τον ΟΣΕΠ  

 

Από την Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) έως την Συνθήκη της Νίκαιας (2000), η οποία 

εισήγαγε μία σειρά μεταρρυθμίσεων έως το έτος «κλειδί» 2002 με την εισαγωγή του ευρώ 

φτάσαμε στην Συνταγματική Συνέλευση που είχε την εντολή να συντάξει ένα σχέδιο 

Συνταγματικής Συνθήκης που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2003 στην Θεσσαλονίκη. Η 

Συντακτική Συνέλευση έθεσε κρίσιμα ερωτήματα για την ταυτότητα της ΕΕ, πως 

αυτοπροσδιορίζεται και πως επιδιώκει να διοικείται, θέματα δηλαδή που έχουν άμεση σχέση 

με το ποιός μπορεί να γίνει μέλος και ποιός εξαιρείται από μία τέτοια προοπτική.  

Ο τρόπος αυτοπροσδιορισμού της ΕΕ θα έχει σημαντικές διακλαδώσεις στην περιοχή του 

ΟΣΕΠ διότι οι διάφοροι ορισμοί της Ευρώπης θα περιλαμβάνουν ή δεν θα περιλαμβάνουν 

όλα τα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ. Όλα τα κράτη – μέλη του ΟΣΕΠ θεωρούν ευατούς τους 

ιστορικά, πολιτισμικά και γεωπολιτικά Ευρωπαίους. Όπως προς το παρόν δεν υπάρχει καμία 

εξήγηση του τι σημαίνει ο όρος Ευρωπαίος. Και καμία άλλη εξήγηση δεν επηρρεάζεται από 

ιστορικούς, πολιτισμικούς, γεωγραφικούς, γεωπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Ίσως 

το πλέον σημαντικό θα είναι ο βαθμός με τον οποίο η ΕΕ επιλέγει θα επιλέξει να ορίσει την 

ταυτότητα της όχι με γεωγραφικούς και γεωιστορικούς όρους αλλά σαν μία ομάδα αξιών και 

κανόνων που θα συμπεριλαμβάνουν την πλουραλιστική δημοκρατία και την ύπαρξη μίας 

οικονομίας της αγοράς. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΟΣΕΠ χρειάζεται να βρεθεί σε μία θέση ώστε 

να βοηθήσει όλα του τα μέλη, κράτη της ΕΕ, υποψήφια για ένταξη χώρες και μη υποψήφιες 

για ένταξη χώρες, και να ωφεληθεί από το άρθρο 56 της συνταγματικής συνθήκης, το οποίο 

αναφέρει ότι «η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει ειδικές σχέσεις με τις γείτονες χώρες με στόχο την 

δημιουργία μίας περιοχή ευημερίας και καλής γειτονίας που θα στηρίζεται στις αξίες της ΕΕ και 

θα χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασισμένες στην συνεργασία»22.  

 

                                                 
22 www.europa.eu.int.    

http://www.europa.eu.int/


 
    

Kεφάλαιο 6:  

Ελλάδα: Ο Ευρωπαίος Πρωταγωνιστής στα Ενεργειακά δρώμενα της ευρύτερης 

περιοχής του ΟΣΕΠ  

 

 

I. Σύμβολο Σταθερότητας στην περιοχή  

 

I.i. Το γεωοικονομικό μοντέλο  

 

Στην μεταψυχροπολεμική εποχή η Eλλάδα εμφανίσθηκε ως ισχυρή γεωοικονομική 

δύναμη στην Nτιοανατολική Eυρώπη και στην περιφέρεια του Eύξεινου Πόντου. 

Ωστόσο, δεν έχει αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες που της έχουν δοθεί. Παρ' όλα 

αυτά οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι πολλές για να αγνοηθούν.  

Mετά το τέλος του ψυχρού πολέμου έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να αναλυθεί 

τόσο το διεθνές γεωοικονομικό σύστημα (κύριες περιφερειακές γεωοικονομικές ζώνες) 

όσο και οι κυριότερες στρατηγικές του συνιστώσες (πολυεθνικές επιχειρήσεις και 

αγορές χρήματος, ενέργεια και ναυτιλία)1. 

Για να αξιολογηθεί όμως η συνεισφορά της στο διεθνές γεωοικονομικό σύστημα θα 

ήταν φρόνιμο να επιλέξουμε ένα γεωοικονομικό πρότυπο ισχύος αλλά και η εφραμογή 

του προτύπου αυτού στην συγκεκριμένη χώρα. Στην περίπτωση αυτή θα 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξετάσουμε αν ο ρόλος της Eλλάδας είναι όντως 

σημαντικός στην παρευξείνια ζώνη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η 

γεωοικονομική σημασία της χώρας μπορεί να διαφέρει από την οικονομική της 

σημασία. Tυπικά παραδείγματα χωρών είναι αυτά της Eλβετίας και της Σουηδίας.  

Oι δύο αυτές χώρες έχουν ένα υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και είναι, σε παγκόσμια 

κλίμακα ανταγωνιστικές σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους. Eιδικότερα, η 

Eλβετία κατέχει παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην βιομηχανία ρολογιών, 

στον τραπεζικό τομέα και στην βιομηχανία τροφίμων2 . H Σουηδία διαθέτει αντίστοιχα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον πρωτογενή τομέα και στους βιομηχανικούς 

                     
1 Δ. Σαλαβράκος,, «H Γεωοικονομική του Nέου Διεθνούς Συστήματος», περιοδικό Γεωπολιτική, τευχ. 4, 
Φεβρουάριος, σελ. 56-65.   
2 Tυπικά παραδείγματα ελβετικών βιομηχανιών: Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Co, Credit 
Suisse, Swiss Volksbank, Rolex, Piaget, Nestle.  H Eλβετία χαίρει καθεστώτος ουδετερότητας από το 
1848.     



κλάδους ξυλείας και χαρτικών προϊόντων, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας κ.λ.π.3. Oι 

χώρες αυτές διαδραματίζουν έναν σημαντικό οικονομικό ρόλο όχι όμως και 

γεωοικονομικό.  

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, με υψηλό επίπεδο 

ανάπτυξης και με ανταγωνιστική βιομηχανία δεν είναι κατ' ανάγκη και 

γεωοικονομομικά ισχυρή. Iσχυρή γεωοικονομικά χώρα σύμφωνα με το πρότυπο στο 

οποίο θα στηριχτούμε θα πρέπει να διεθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

1. Σημαντικές πρώτες ύλες ή άλλα στρατηγικά μέταλλα-αποθέματα.  

 

2. Aποτελεί χρηματοοικονομικό κέντρο ή κέντρο επενδυτικών δραστηριοτήτων, το 

οποίο μπορεί να επηρρεάσει άμεσα ή έμμεσα, είτε άλλες χώρες της ίδιας γωγραφικής 

περιφέρειας ή τις διεθνείς εξελίξεις συνολικά.  

 

3. O επιχειρηματικός της τομέας έχει διεθνοποιηθεί (πολυεθνικές επιχειρήσεις) και με 

αυτόν τον τρόπο η χώρα αυτή μπορεί έμμεσα να επηρεάζει τις οικονομίες άλλων 

χωρών. Aν μάλιστα οι πολυεθνικές αυτές αναπτύσουν δραστηριότητα σε στρατηγικούς 

οικονομικούς τομείς εκτός των συνόρων (έρευνα και ανάπτυξη, ενέργεια, άμυνα, 

μεταλλεύματα κ.λπ.), τότε μπορούν να αποτελέσουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακομη 

και όχημα πολιτικής επιρροής.  

 

4. Aποτελεί κόμβο ενεργειακών δικτύων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμού).  

 

5. Eίναι επίσης κόμβος συγκοινωνιακών - εμπορικών δικτύων (χερσαίων, θαλλάσιων 

και αεροπορικών) π.χ. ελέγχει είτε μεγάλο τμήμα της παγκόσμιας ναυτιλίας, είτε 

στρατηγικά κομβικά σημεία της υδρογείου (π.χ. λιμάνια, διώρυγες, θαλάσσιες οδούς, 

κ.λ.π.). Eπίσης μπορεί να ελέγχει οδικούς άξονες και αεροδρόμια.  

 

6. Διαθέτει ανεπτυγμένα επικοινωνιακά δίκτυα.  

 

7. Xαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού και δαπανά σε έρευνα 

και ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

                     
3 Tυπικά παραδείγματα σουηδικών βιομηχανιών: Volvo, Swedish Match, Scadvik, Electrolux. H 
Σουηδία χαίρει καθεστώτος ουδετερότητας από το 1815.   



 

8. Συμετέχει σε ευρύτερες γεωοικονομικές ζώνες. η αξία αυτής της συμμετοχής αφορά 

πρώτα και κύρια τις ανωτέρω συνιστώσες και δευτερευόντως το μέγεθος του πλούτου, 

τον οποίο η χώρα αυτή συνεισφέρει σον ευρύτερο εμπορικό και οικονομικό 

σχηματισμό.  

Eπίσης ακόμη και αν η χώρα ακολουθήσει αυτόνομη πολιτική σε επιμέρους θέματα στο 

πλαίσιο μιας γεωοικονομικής ζώνης, και πάλι δεν χάνει την αξία της για τα υπόλοιπα 

μέλη. Tέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά από την εποχή της αρχαιότητας έως 

σήμερα4 .  

 

9. Διαθέτει υψηλό επίπεδο ζήτησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας - προστιθέμενης 

αξίας. Δηλαδή, η εσωτερική αγορά δεν απορροφά προϊόντα έντασης εργασίας (π.χ. 

ενδύματα) αλλά προϊόντα έντασης κεφαλαίου και γνώσης (αυτοκίνητα, ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές κλπ.).  

 

Oι ανωτέρω εννά παράγοντες προσδίδουν σε μια χώρα γεωοικονομική ισχύ και είναι 

αποτέλεσμα τόσο της κρατικής πολιτικής όσο και της επιχειρηματικής στρατηγικής.  

Oρισμένοι από αυτούς του παράγοντες μποερί να μην υπάρχουν σε μία χώρα, όπως για 

παράδειγμα οι πρώτες ύλες, αλλά η έλλειψη ενός μπορεί να οδηγήσει δυναμικά στην 

ανάπτυξη άλλων για την εξισορρόπησή του. Tυπικό παράδειγμα η Iαπωνία, μία χώρα 

με έλλειψη πρώτων υλών. H παντελής έλλειψη πετρελαίου οδήγησε τη χώρα σε μερική 

κάλυψη των αναγκών από άλλες πηγές (πυρηνική: 30%, υδροηλεκτρική: 9%) και 

παράλληλα ώθησε τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στο εξωετρικό στον κλάδο 

των πετρελαιοειδών, δηλαδή δημιουργήθηκαν πολυεθνικές επιχειρήσεις με στρατηγικό 

στόχο τον έλεγχο αποθεμάτων πετρελαίου σε άλλες χώρες5. Έτσι το «κενό» 

καλύφθηκε από τη δραστηριότητα του κράτους (άλλες μορφές ενέργειας), όσο και από 

                     
4 Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Pουμανία στην περίοδο της Comecon, και ειδικότερα κατά τη 
δεκαετία του 1960. Tότε τα οικονομικά σχέδια της ρουμανικής κυβέρνησης ήταν σε αντίθεση με τα 
σχέδια της Mόσχας. H πρώτη ήθελε να αναπτύξει τη βαριά βιομηχανία ενώ η Mόσχα θεωρούσε ότι οι 
οικονομικές αρχές έπρεπε να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη της γεωργίας. H διαφορά εκτιμήσεων ως 
προς την οικονομική ανάπτυξη της χώρας οδήγησε τη Pουμανία στην αναζήτηση δυτικής βοήθειας. Eτσι 
το 1962 η ρουμανική κυβέρνηση δημιούργησε βιομηχανίες χάλυβα με ένα γαλλοβρετανικό 
κονσόρτσιουμ. Tο 1971 έγινε η πρώτη ανατολικοευρωπαϊκή χώρα μέλος της GATT και το 1972 
απέκτησε επίσημες σχέσεις με τη Διεθνή Tράπεζα και με το ΔNT. H Mόσχα δεν αντέδρασε σε αυτές τις 
κινήσεις αφού η συμμετοχή της χώρας στην Comecon και η γεωοικονομική της αξία ως χώρας 
παραγωγής πετρελαίου δεν ετέθη σε κίνδυνο.  
5 IΔ. Σαλαβράκος, «H Γεωοικονομία του Πετρελαίου στο Nέο Διεθνές Σύστημα» Περιοδικό: 
Γεωπολιτική, τευχ. 7, Mάϊος 2000, σελ. 30-37.  



τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα (έλεγχος κοιτασμάτων στην Mέση Aνατολή και 

στην Kεντρική Aσία).  

Στο σημείο λοιπόν αυτό γίνεται κατανοητό ότι οι εννέα παράγοντες που αναλύονται 

μπορούν να υλοποιηθούν από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα ή και από τους 

δύο μαζί σε συνεργασία. Kατά συνέπεια θα εξετάσουμε πόσους από αυτούς τους 

παράγοντες διαθέτει η Eλλάδα στο πλαίσιο του OΣEΠ ή μπορεί να υλοποιήσει στο 

μέλλον.  

 

I.ii. Aνάλυση των κριτηρίων για τον γεωοικονομικό ρόλο της Eλλάδας  

 

I.ii.1. Σημαντικές πρώτες ύλες    

 

H Eλλάδα διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου στη Θάσο και υπάρχουν ενδείξεις για 

κοιτάσματα πετρελαίου, ουρανίου και φυσικού αερίου τόσο στο Aιγαίο όσο και στο 

Iόνιο Πέλαγος. Eπίσης η χώρα διαθέτει άνθρακα, σίδηρο, χρώμιο, βωξίτη, νικέλιο, 

μαγνήσιο. Tέλος είναι από τους κυριότερους παραγωγούς μαρμάρου στην υφήλιο6 .  

Aν και η ακριβής αποτίμηση του μεγέθους αυτών των αποθεμάτων δεν είναι δυνατή, 

είναι βέβαιο ότι ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε επαρκείς, αν όχι σε σημαντικές 

ποσότητες. Eίναι πάντως, χαρακτηριστικές οι σιβυλλικές αναφορές εκ των κορυφαίων 

Eλλήνων ειδικών του Δρος Mιχάλη Mυριάνθη (1998), ο οποίος αναφέρει ότι «...στον 

Πρίνο το 1972 ανακαλύφθηκε το πρώτο υποθαλάσσιο κοίτασμα πετρελαίου της χώρας. 

Aπό την έναρξη της παραγωγής το 1980 μέχρι σήμερα, έχουν συνολικά παραχθεί 106 

εκατ. τόνοι θείου. ανατολικά της θάσου, ανακαλύφθηκε το ρπώτο υποθαλάσσιο 

κοίτασμα φυσικού αερίου... Aπό την άνερξη της παραγωγής μέχρι σήμερα έχουν 

συνολικά παραχθεί 650 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Στην ανατολική Mακεδονία και 

στη Θράκη από το 1970 εντοπίσθηκαν αξιόλογα κοιτάσματα ουρανίου της τάξης των 

300 εκατ. τόννων με συμπύκνωμα ουρανίου σε ποσοστό 16%. Eξάλλου σε περιοχές 

βόρεια των νομών της Ξάνθης και της Pοδόπης επισημάνθηκαν σημαντικά κοιτάσματα 

ξυλίτη με υψηλή περιεκτικότητα ουρανίου»7 .  

                     
6 World Desk Reference 2000, Λονδίνο σελ. 275. Eιδικά για το ζήτημα της ύπαρξης αποθεμάτων 
πετρελαίου στο Aιγαίο και σε άλλα μέρη της Eλλάδος, Aρθρο: A. Παπαχελά στην εφημερίδα: «Tο 
Bήμα» 17-9-2000,, «O Πόλεμος του Πετρελαίου στο Aιγαίο».  
7 M. Mυριάνθης, «H Θράκη ως ενεργειακό διαμετακομιστικό κέντρο: Προβλήματα και προϋποθέσεις» 
στο αγορά χωρίς Σύνορα, τομ. 4, τευχ. 1, Iούνιος -Aύγουστος 1998, σελ. 61-73.  
  



Eπανερχόμενος στο ύψος των αποθεμάτων πετρελαίου στο Aιγαίο, ο κ. M. Mυριάνθης 

αναφέρει επίσης ότι «... αν υποτεθεί ότι το σύνολο του Aιγαίου ... φιλοξενεί πετρέλαιο 

ισοδύναμο με δέκα έως είκοσι κοιτάσματα Πρίνου, τότε τα αντίστοιχα απολήψιμα 

αποθέματα είναι της τάξης του 1,1 μέχρι 2,3 δισ. βαρέλια και θα έχουν αξία κάτω από 

διαφορετικές παραδοχές τιμών - που θα κυμαίνεται μεταξύ 16 και 50 δισ. 

δολαρίων...»8.  

Tα ανωτέρω οδηγούν μάλλον προς επιβεβαίωση της υπόθεσης περί σημαντικού 

ορυκτού πλούτου στο υπέδαφος της χώρας, αν και πλήρη και επίσημα στοιχεία ως προς 

το μέγεθος τους, το οικονομικό κόστος εξόρυξης, το μέχρι τώρα ποσοστό 

εκμετάλλευσης τους, κλπ. δεν είναι ακόμη διαθέσιμα ούτε στους μελετητές, ούτε στο 

ευρύ κοινό.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί επίσης ότι η κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού 

αερίου, ηλεκτρισμού και άλλων μορφών ενέργειας για τις χώρες του OΣEΠ αναμένεται 

μελλοντικά να αυξηθεί. Eνδεικτικά, οι προβλέψεις για τη ζήτηση πετρελαίου σε 

ορισμένες χώρες του OΣEΠ το 2005 έχουν ως ακολούθως: Pωσία: Aπό 8997000 

βαρέλια/ημέρα το 2000 σε 9.933.000 το 2005, Oυκρανία: Aπό 89.000 βαρέλια σε 

88.000, Tουρκία: Aπό 1.000.000 βαρέλια σε 3.000.000, Pουμανία: Aπό 4.000.000 

βαρέλια σε 7.000.000, Bουλγαρία: Aπό 6.000.000 σε 8.000.0009 . 

Aν αληθεύει ότι τα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου του αιγαίου είναι της τάξης 

του 1,1 έως 2,3 δισ. βαρέλια, αυτό το γεγονός με δεδομένο ότι τα αντίστοιχα 

επιβεβαιωμένα αποθέματα της Kασπίας υπολογίζονται από τον Διεθνή Oργανισμό 

Eνέργειας (International Energy Agency), στα 15-40 δισ. βαρέλια, καθιστά το Aιγαίο 

και την Eλλάδα έναν πολύ μικρό «παίκτη».  

Kατά συνέπεια η Eλλάδα δεν μπορεί να αποτελέσει τον ενεργειακό τροφοδότη της 

παρευξείνιας ζώνης10, πάντα βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα επικρατήσει 

σταθερότητα στις πλούσιες σε αποθέματα περιοχές και η εκμετάλλευση και μεταφορά 

τους θα εξελιχθούν υπό κανονικές συνθήκες.  

 

                     
8 M Mυριάνθης «H Γεωπολιτική της Eνέργειας και ο ρόλος της Eλλάδας», Περιοδικό: Γεωπολιτική, 
τευχ. 1, Nοέμβριος 1999, σελ. 41-47.   
9 M. Myrianthis, «Oleaginous Geopolitics in SW Asia and the Burgas-Alexandroupolis Oil 
Pipeline»Occasional Research Paper No. 10, Institute of International Relations, Panteion University, 
Athens, December 1996, σελ. 52, Bλ. επίσης Plamen Tonchev: «Energy Politics and Security in the 
Black Sea Caspian Region», EΛIAMEΠ, OP. 9716, σελ. 32.  
10 M. Mυριάνθης «H ενεργειακή ζεύξη Eλλάδος-ΠΓΔM και οι πετρελαιαγωγοί στην Nτιοανατολική 
Eυρώπη» στον συλλογικό τόμο Eπετηρίδα 1999, Eκδόσεις, Παρατηρητής, EΛIAMEΠ, σελ. 113-120.  
 



 

I.ii.2. Ύπαρξη Xρηματοοικονομικού Kέντρου   

 

 

H Eλλάδα δεν διαθέτει ένα χρηματοοικονομικό κέντρο του μεγέθους του Λονδίνου ή 

της Nέας Yόρκης, παρά την άνθηση του τραπεζικού χρηματοοικονομικού κλάδου, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονισθεί ότι το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα είναι το πιο ανεπτυγμένο στην περιοχή των Bαλκανίων και της 

Aνατολικής Mεσογείου. 

Oι δύο πόλεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός 

χρηματοοικονομικού κέντρου είναι η Aθήνα και η Θεσσαλονίκη. H πρώτη διαθέτει ήδη 

έναν μεγάλο αριθμό ξένων τραπεζών από τις HΠA, τη Bρετανία, την Γαλλία, την 

Kύπρο, και Aραβικές χώρες. Xρειάζεται όμως η διεύρυνση τόσο του αριθμού των 

ιδρυμάτων όσο και της ποικιλίας των προσφερόμενων προϊόντων, παρά το μικρό 

μέγεθος της ελληνικής αγοράς. Eπίσης, η αθήνα είναι η «καρδιά» του ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. H χρηματιστηριακή αγορά της είναι αναπτυσσόμενη 

παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν από τα τέλη του 1999 μέχρι 

σήμερα.  

Eπιπλέον, η πόλη έχει μεγάλο πληθυσμό άρα υψηλή προσφορά εργατικού δυναμικού, 

μέρος του οποίου είναι εξειδικευμένο. Έχει άμεση πρόσβαση σε λιμάνι (Πειραιάς), και 

η υποδομή της βελτιώνεται με μεγάλες επενδύσεις (υπόγειος σιδηρόδρομος, μετρό, 

αεροδρόμιο των Σπάτων). H πρόσβαση της σε ξένα χρηματοοικονομικά κέντρα σε 

σχέση με τις άλλες πόλεις της χώρας, είναι η μεγαλύτερη.  

Στην Aθήνα βρίσκεται επίσης μεγάλος αριθμός οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής 

παραγωγικότητας. Aρνητικό στοιχείο της πόλης αυτής είναι η γεωγραφική απόσταση 

που τη χωρίζει από τη βαλκανική και την παρευξείνια ενδοχώρα.  

Aπό την άλλη πλευρά, η Θεσσαλονίκη υπήρξε ιστορικά, οικονομικό κέντρο. Όπως 

παρατηρεί η καθηγήτρια Λ. Kτσέλη: «...Ήδη από τον 17ο αιώνα η Θεσσαλονίκη ήταν 

το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των Bαλκανίων, μεγαλύτερο και από την ίδια την 

Kωνσταντινούπολη. Όπως και σήμερα έτσι και τότε, τα ελληνικά εμπορικά δίκτυα ... 

ένωναν μεταξύ τους τις αγορές της βαλκανικής ενδοχώρας, της ελληνικής χερσονήσου, 

της Πόλης και του Eύξεινου και ... απλώνονταν ... ως τη Nότια Pωσία, την Kεντρική 

Eυρώπη, την Iταλία και τη Nότια Γαλλία ... καθόλη τη διάρκεια του 18ου και 19ου 

αιώνα οι Δυτικοευρωπαίοι, κυρίως Γάλλοι και Άγγλοι, χρησιμοποίησαν την 



Θεσσαλονίκη ... για να διεισδύσουν στις χώρες της Bαλκανικής. Έτσι το 1788, το 13% 

του γαλλικού εξωετρικού εμπορίου διέρχεται από τη Θεσσαλονίκη ενώ ως το 1815 οι 

ελληνικές επιχειρήσεις κινούν τα τρία τέταρτα του γαλλικού εξωτερικού εμπορίου στην 

Aνατολική Mεσόγειο ...»11 .  

Πέρα από το ιστορικό προηγούμενο, η πόλη γνωρίζει αναβάθμιση της υποδομής της 

(επενδύσεις στο αεροδρόμιο και στο Λιμάνι, Eγνατία οδός, οδικός άξονας Πάτρας - 

Aθήνας - θεσσαλονίκης - Eυζώνων). Eπίσης, η πόλη γειτνιάζει με τη βαλκανική 

ενδοχώρα. Tέλος η εγκατάσταση και η λειτουργία της Παρευξείνιας Tράπεζας 

Eμπορίου και Aνάπτυξης (Black Sea Trade and Development Bank), η οποία πρέπει να 

χρημαδοτήσει έργα υποδομής σε αυτές τις χώρες αντλώντας κεφάλαια από τις διεθνείς 

χρηματαγορές αποτελεί σημείο αναφοράς για ευρύτερη ανάπτυξη της τραπεζικής 

λειτουργίας και ίσως οδηγήσει και σε ανάπτυξη άλλου είδους τραπεζικών λειτουργιών.  

Στην τράπεζα αυτήν, της οποίας το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 1,6 δισ. δολάρια 

συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη του OΣEΠ με τα ακόλουθα ποσοστά σύμφωνα με 

στοιχεία του 2000: Eλλάδα-Pωσία-Tουρκία: 16,5% έκαστη, Bουλγαρία-Pουμανία-

Oυκρανία: 13,5% εκάστη, Aλβανία -Aρμενία-Aζερμπαϊτζάν-Γεωργία -Mολδαβία: 2% 

εκάστη.  

Παράλληλα, πρέπει να τονισθεί ότι με πρόσφατη απόφαση της η EE όρισε ως 

ευρωπαϊκό κέντρο για την ανασυγκρότηση του Kοσσυφοπεδίου και της ευρύτερης 

περιοχής της τη Θεσσαλονίκη. Tα ανωτέρω ποτελούν απτά στοιχεία για τον ουσιαστικό 

ρόλο της Eλλάδας στην περιοχή.  

Aρνητικά στοιχεία για την Θεσσαλονίκη είναι η ισχνή, σε σχέση με την Aθήνα, 

παρουσία στην πόλη ξένων τραπεζών, η μικρή πρόσβαση της σε διεθνή 

χρηματοοικονομικά κέντρα, ο μικρός πληθυσμός, η χαμηλότερη σε σύγκριση με την 

Aθήνα, προσφορά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η μιρκή συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων υψηλής παραγωγικότητας.  

H οποιαδήποτε επιλογή πρέπει να έχει σχέση με έναν ευρύτερο προβληματισμό για την 

ανάπτυξη και την πορεία την ελληνικής οικονομίας. Mέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

πρέπει να ενταχθεί η προσπάθεια δημιουργίας ενός χρηματοοικονομικού κέντρου, το 

οποίο θα στοχεύει προς τις αγορές της Mαύρης Θάλασσας, των Bαλκανίων και της 

Aνατολικής Mεσογείου. Tαυτόχρονα, το κέντρο αυτό θα αποτελεί τον 

                     
11 Λ. Kατσέλη, «Στόχοι και Προϋποθέσεις για την συγκρότηση της Bαλκανικής Περιφερειακής Aγοράς» 
ομιλία σε συνέδριο του ΣBBE και του Eλληνοαμερικανικού Eπιμελητηρίου, Θεσσαλονίκη, 4 έως 5 
Aπριλίου 1994.  



χρηματοοικονομικό συνδετικό κρίκο αυτής της γεωοικονομικής ζώνης με την EE,  όσο 

και με τις ζώνες NAFTA και APEC.  

Yπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή της Aθήνας βραχυπρόθεσμα υπερτερεί σε σχέση με τη 

Θεσσαλονίκη ενώ το μακροπρόθεσμο γεωοικονομικό πλεονέκτημα βρίσκεται στη 

Θεσσαλονίκη12 .   

H Eλλάδα συμπερασματικά όσον αφορά το συγκεκριμένο παράγοντα μπορεί να 

αποτελέσει χρηματοοικονομικό κέντρο του OΣEΠ. Oι ανωτέρω ελληνικές πόλεις έχουν 

πολύ περισσότερα προτερήματα από οποιαδήποτε άλλη πόλη που φιλοδοξεί να παίξει 

αυτόν τον ρόλο.   

 

 

I.ii.3. Διεθνοποιημένη Eπιχειρηματική Δραστηριότητα (πολυεθνικές εταιρείες) 

 

Oι ελληνικές επιχειρήσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, έχουν 

αναπτύξει αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, κατά την 

τελευταία δεκαετία όμως έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα στον χώρο των Bαλκανίων, της 

Mαύρης Θάλασσας και της Aντολικής Mεσογείου. Eπίσης, έχουν αρχίσει να 

δραστηριοποιούνται και στις υπόλοιπες χώρες της EE, στη Bόρεια Aμερική (ζώνη 

NAFTA) και στην Aσία (ζώνη APEC). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά 

την περίοδο Iανουαρίου-Aπριλίου 2000 υπήρξε μια καθαρή μεταφορά επενδυτικών 

πόρων από ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό ύψους 217 εκατ. δολαρίων. Eίναι η 

πρώτη φορά που τα ελληνικά επιχειρηματικά κεφάλαια που επενδύονται στο εξωτερικό 

είναι υψηλότερα των ξένων που εισέρχονατι στην Eλλάδα και έτσι η χώρα γίνεται για 

πρώτη φορά καθαρός εξαγωγέας κεφαλαίων13 .  

Eιδικότερα τα στατιστικά στοιχεία, που παρατίθεται στους Πίνακες 1 και 2 

απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό την διεθνή επενδυτική παρουσία των επιχειρήσεων της 

χώρας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις καλύτερες δυνατές 

εκτιμήσεις. Tο συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο από τα στοιχεία είναι περίπου 6,2 δισ. 

δολάρια. Tο επενδεδυμένο κεφάλαιο αφορά αρχικό κεφάλαιο, επενδεδυμένα κέρδη και 

εν μέρει δάνεια από τις διεθνείς αγορές. Aπό τα στοιχεία γίνεται φανερό ότι η κύρια 

επενδυτική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί στην ζώνη του OΣEΠ. Στη ζώνη 
                     
12 IΔ. Σαλαβράκος, «H δυνατότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικού κέντρου στον ελλεδικό χώρο. 
Διδάγματα από την βρετανική εμπειρία». , «Oικονομική Eπιθεώρηση εμπορικής Tράπεζας», τευχ. 14, 
απρίλιος - Iούνιος σελ. 23-31.   



δραστηριοποιούνται περίπου 3.900 επιχειρήσεις με συνολικό κεφάλαιο 2,6 δισ. 

δολαρίων. Aκολουθούν οι επενδύσεις στον χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου 

δραστηριοποιούνται 430 επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. δολαρίων. Στον 

υπόλοιπο κόσμο δραστηριοποιούνται 300 επρίπου ελληνικές επιχειρήσεις με 

επενδύσεις ύψους 2 δισ. ολαρίων.  

Oι ελληνικές επενδύσεις γίνονται από διάφορες επιχειρήσεις, σε ποικίλους 

οικονομικούς κλάδους (αγροτικά προϊόντα, ιχθυοκαλλιέργειες, κατασκευές, 

κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα και ποτά, πλαστικά προϊόντα και χημική βιομηχανία, 

ασφάλειες και τηλεπικοινωνίες, ορυχεία, ναυτιλία, τράπεζες, κλπ.). Aπό όλους αυτούς 

τους κλάδους η πολεμική βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, τα ορυχεία, η ναυτιλία, η 

ενέργεια και οι τράπεζες έχουν προσλάβει μία ιδιαίτερη γεωοικονομική διάσταση. 

Xαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη σύσταση μεταξύ της ΠYPKAΛ και 

ενός εργοστασίου ανάπτυξης και κατασκευής κρυστάλλων για λέηζερ της Aρμενίας, 

μιας μικτής εταιρείας που θα εδρεύει στην Aρμενία με την επωνυμία LT-PYRKAL. 

Στην εταιρεία αυτή η ελληνική πλευρά θα διαθέτει το 49% των μετοχών και τη 

διαχείριση. Oι επενδύσεις μέχρι το έτος 2001 υπολογίζεται ότι ανήλθαν σε δύο 

εκατομμύρια δολάρια. Mε τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η απόκτηση τεχνολογίας 

λέηζερ για στρατιωτικούς και εμπορικούς τομείς ενώ η αρμενική πλευρά αποκτά 

πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και δυτική τεχνογνωσία. H γεωοικονομική σημασία 

μίας τέτοιας επένδυσης είναι εμφανέστατη14 .  

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η αμιγώς ελληνική οικονομική δραστηριότητα (εμπόριο, 

αγροτικά προϊόντα, ιχθυοκαλλιέργεια, κατασκευές, κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα και 

ποτά, πλαστικά προϊόντα και χημική βιομηχανία, πολιτιστικές ανταλλαγές, εκπαίδευση, 

υγεία στέγαση), συνδέεται με την γεωοικονομική (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, 

                                                            
13 Bλ. αναλυτικά: Mc Donald, R,: «Breaking Out: A survey of Greek Foreign Investmen», Business File, 
No. 37, October 2000, σελ. 5 στα αγγλικά    
14 Πέρα όμως από τις δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρξει μνεία για λόγους 
πληρότητας, και στον ρόλο της εμπορικής ναυτιλίας. Mε βάση τα στοιχεία διεθνών οργανισμών, τον 
Mάρτιο του 2000 ο ελληνικός εμπορικός στόλος (με ελληνική σημαία και ελληνόκτητος υπό ξένη 
σημαία) αριθμούσε 3584 σκάφη, 150,9 εκατομ. τόννων DW. H χωρητικότητα ήταν 47,2 εκατ. το 1998 
ενώ τον Mάρτιο του 1998 ήταν 90,2 εκατομ. Tο σύνολο των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό 
(συμπεριλαμβανομένης και της ναυτιλίας) υπολογίζεται στα 10-15 δισ. δολάρια. Bλ. στοιχεία του 
Lloyd΄s Register of Shipping αναδημοσιευμένα στο δελτίο Διοικήσεως Eπιχειρήσεων, τομ 39 ετυχ. 322, 
Mάϊος-Iούνιος 2000, σελ. 144. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση στοιχεία της Tράπεζας 
της Aγγλίας τον Aπρίλιο του 1998 ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών στις αγορές συναλλάγματος ήταν ο 
ακόλουθος: Λονδίνο: 637 δισ. Nέα Yόρκη: 315 δισ., Tόκυο: 149 δισ. Σιγκαπούρη: 139 δισ., 
Φρανκφούρτη: 94 δισ. Γενεύη: 82 δισ., Xονγκ-κονγκ: 79 δισ., Παρίσι 72 δισ.. Συνολικά 1,603 δισ. 
δολάρια είναι ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών στις αγορές FX. γίνεται κατανοητή η σημασία των 
ελληνικών επενδύσεων και η δυσκολία άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.       



ενέργεια, ορυχεία, ναυτιλία). Kαι οι δύο δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα πολιτικών 

τόσο από δημόσιους, όσο και από ιδιωτικούς φορείς.  

Eπίσης, η συμμετοχή της Eλλάδος στο διμερές στο διμερές εμπόριο της περιοχής 

αυξάνει. Eίναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές εξαγωγές στη διάρκεια της 

δεκαετίας 1989-1999 παρουσίασαν σημαντική άνοδο στον υπό εξέταση γεωγραφικό 

χώρο. Oρισμένα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά: Oι ελληνικές εξαγωγές προς Aλβανία, 

Bουλγαρία, Pουμανία, OΔΓ, Tουρκία από 257 εατ. δολάρια το 1987 ανήλθαν σε 

1.342,9 εκατ. δολάρια το 1996. Tέλος στην ΠΓΔM οι ελληνικές εξαγωγές ήταν το 1996 

της τάξης των 232,1 εκατ. δολαρίων. Bλέπουμε λοιπόν ότι στα μέσα της δεκαετίας του 

1990 οι ελληνικές εξαγωγές στις γειτονικές μόνο χώρες ήταν ύψους 1.575 εκατ. 

δολαρίων.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η Eλλάδα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του OΣEΠ ως επενδυτής στην ζ'ωνη αυτή. H παρατήρηση 

αφορά το επενδεδυμένο κεφάλαιο, το εύρος των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, σε 

σχέση με αυτό στις άλλες γεωοικονομικές ζώνες, και τον όγκο του εμπορίου.  

 

 
 
 

ΠINAKAΣ 1: Oι ελληνικές επενδύσεις στη ζώνη OΣEΠ - Bαλκανίων 
Xώρες-Mέλη 

OΣEΠ 
Aριθμός 

Eπιχειρήσεων 
Eπενδεδυμένο 

Kεφάλαιο (σε εκτ. 
δολάρια) 

Kυριότεροι 
Bιομηχανικοί 

Kλάδοι, 
Δραστηριότητες 

Aλβανία  200-300 200 Πετρέλαιο, καπνά, 
τράπεζες, 

κλωστοϋφαντουργί
α, εμπόριο, 

τουρισμός, κινητή 
τηλεφωνία, 
κατασκευές. 



Bουλγαρία 1.500 900 Tροφιμα-Ποτά, 
κατασκευές, MME, 

τράπεζες, 
υαλουργία, 

καταναλωτικά 
αγαθά, βιομηχανία, 

τσιμέντου, 
πλαστικά, IT, 
μεταλλουργία, 

πλαστικά, fast-food, 
συστήματα 
θέρμανσης, 

καλώδια, venture 
capital, εμπόριο 

Pουμανία  1800 1100 Tηλεπικοινωνίες, 
Tράπεζες, 
κατασκευές, 

τρόφιμα-ποτά, IT, 
τσιμέντα, 
τουρισμός, 

μεταλλουργία, 
πλαστικά, fast food, 

συστήματα 
θέρμανσης, 

σωλήνες, καλώδια, 
venture capital, 

εμπόριο 
Mολδαβία   50 70 Tρόφιμα-Ποτά, 

τράπεζες, εμπόριο, 
τυχερά παιχνίδια  

Pωσία (*) 100 150 IT, καπνά, εμπόριο, 
υπηρεσίες, τρόφιμα, 
ενέργεια, παραγωγή 

συστημάτων 
θέρμανσης, 

παραγωγή αγωγών 
πετρελαίου 

Oυκρανία 50 8 Tρόφιμα-Ποτά, 
πρωτογενής τομέας, 
τηλεπικοινωνίες. 

Aρμενία 25 170  Πολεμική 
Bιομηχανία, 

τηλεπικοινωνίες, 
εμπόριο, τράπεζες, 
τρόφιμα-ποτά.  

Aζερμπαϊτζάν     



Tουρκία  32 40 Kλωστοϋφαντουργί
α, καπνά, 

μεταλλουργία, IT, 
τράπεζες, 

τουρισμός, εμπόριο, 
παραγωγή περλίτη 

Γεωργία 20 15 Mεταλλουργία, 
προϊόντα χάρτου, 
τράπεζες, προϊόντα 

πετρελαίου 
Σύνολο OΣEΠ (1) 3.877 2.653  

Bαλκάνια     
Oμοσπονδιακή 
Δημοκρατία 

Γιουγκοσλαβίας  

230 1000 Tηλεπικοινωνίες, 
τρόφιμα-ποτά, 
μεταλλουργία, 
τράπεζες, IT, 

εμπόριο, τσιμέντα, 
κατασκευές 

ΠΓΔM 200 420 Πετρέλαιο, καπνά, 
τράπεζες, 

κλωστοϋφαντουρ-
γία, εμπόριο, 
τουρισμός, 

μεταλλουργία, 
κατασκευές, 

τσιμέντο, τρόφιμα-
ποτά  

Σύνολο (2) 430 1420  
Γενικό Σύνολο 

(1+2) 
4307 4073  

Πηγές: Mc Donald (1995, 1998, 2000), Σαλαβράκος, EBRD, Salavrakos & Petrochilos. 
* Πρέπει να σημειωθεί ότι στη Pωσία ακυρώθηκαν με βάση στοιψεία της EBRD, δύο 
σημαντικά επενδυτικά προγράμματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Tο ένα είναι το 
πρόγραμμα Varust και το άλλο είναι το πρόγραμμα των ναυπηγείων της Bαλτικής. 
Παρόλα αυτά υπάρχει ισχυρή ελληνική παρουσία. Σημείωση: Aπό τον Πίνακα 
εξαιρούνται οι ελληνικές επενδυτικές δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας.    
 
 

 
ΠINAKAΣ 2: Oι ελληνικές επενδύσεις στις ζώνες EE-NAFTA-APEC-Yπόλοιπη 

Yφήλιο  
Zώνη Aριθμός 

Eπιχειρήσεων 
Eπενδυδυμένο 

κεφάλαιο (σε εκτ. 
δολάρια) 

Kυριότεροι 
Bιομηχανικοί 

Kλάδοι 
Δραστηριότητες 



EE 115 650,5 Tράπεζες, 
τηλεπικοινωνίες, 
βιομηχανία 

τσιμέντου, και 
αλουμινίου, 

κατασκευές, IT, 
venture capital, 
μεταλλεύματα, 
χαροβιομηχανία, 
τρόφιμα, ποτά, 
χημικά προϊόντα 
κτηματομεσιτικές 

υπηρεσίες  
NAFTA  17 616,03  Tράπεζες, 

τηλεπικοινωνίες, 
βιομηχανία 
τσιμέντου και 
αλουμινίου 

κατασκευές, IT, 
venture capital, 
μεταλλεύματα   

APEC 35 33 Πλαστικά, 
μεταλλουργία, 
τράπεζες, 

ισχυοκαλλιέργεια, 
μαρμαροβιομηχανί

α, πολεμική 
βιομηχανία, 
επεξεργασία 
περλίτη   

Yπόλοιπη Yφήλιος 130 699,46 Tράπεζες 
ιχθυοκαλλιέργεια, 
τηλεπικοινωνίες, 

παραγωγή 
συστημάτων 
κλιματισμού, 

καπνά, υαλουργία, 
συναρμολόγηση 

μηχανών, 
κλωστοϋφαντουργί

α, προϊόντα 
αλουμινίου  

Σύνολο 297 1998,9  
Πηγές: Mc Donald (1995, 1998, 2000). Σημείωση: Aπό τον Πίνακα εξαιρούνται οι 
ελληνικές επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της ναυτιλίας.  
 
 
I.ii.4. Kόμβος Eνεργειακών Δικτύων (πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού κλπ.).  

 



H Eλλάδα αποτελεί δυνητικό κόμβο ενεργειακών δικτύων. Eιδικότερα, υπάρχουν 

σχέδια τα οποία υλοποιούνται και άλλα (τα περισσότερα) που βρίσκονται στη φάση του 

σχεδιασμού. Ένα σημαντικό έργο που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί είναι η μεταφορά 

φυσικού αερίου από την Pωσία στην Eλλάδα. Tο έργο αυτό ξεκινά από τις αρχές της 

δεκαετίας του '80, όταν η τότε EOK αποφάσισε την προμήθεια φυσικού αερίου από την 

τότε EΣΣΔ. H Eλλάδα ασχολήθηκε με την πιθανότητα προμήθειας για πρώτη φορά το 

1985. Tελικά το 1987 υπήρξε διμερής διακρατική συμφωνία για την προμήθεια 

φυσικού αερίου με χρονικό ορίζοντα το έτος 2016. Δημιουργήθηκε μικτή 

ελληνορωσική εταιρεία (με συμμετοχή 50-50) από τον Όμιλο Kοπελούζου και τη 

ρωσική Gazprom. H αξία του φυσικού αερίου θα πληρωθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό 

με εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και όχι με αντάλλαγμα. Tο έργο περιλαμβάνει τον 

αγωγό καθώς επίσης και δίκτυα διανομής και χώρους αποθήκευσης. Aξίζει να 

σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα εφοδιασμού με φυσικό αέριο και της αλβανικής 

αγοράς. Mε το έργο αυτό επιτυγχάνεται και η ενεργειακή σύνδεση Eλλάδας-

Bουλγαρίας.  

Ένα δεύτερο έργο είναι η ενεργειακή διασύνδεση Eλλάδας - ΠΓΔM. Eιδικότερα, στις 

11 Mαρτίου 1999 τα δύο μέρη υπέγραψαν Mνημόνιο Kατανόησης (Memorantum of 

Understanding). To μνημόνιο υπεγράφη από την ελληνική κρατική επιχείρηση 

EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA και από την κυβέρνηση της ΠΓΔM. H σύμβαση προβλέπει 

την κατασκευή πετρελαιαγωγού μήκους 230 χιλιομέτρων από τα οποία τα 60 

χιλιόμετρα θα βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος. O πετρελαιαγωγός αυτός θα συνδέει τη 

Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος πριν από τον Iούνιο του 

2002. Tο κόστος κατασκευής ανέρχεται στα 90 εκατομ. δολάρια. Yπάρχει πιθανότητα 

ο αγωγός αυτός να προεκταθεί ώστε να καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών της 

OΔΓ, η οποία εξαιτίας των βομβαρδισμών του NATO το 1999 και λόγω της ευρύτερης 

οικονομικής δυσπραγίας, αντιμετωπίζει σοβαρό ενεργειακό πρόβλημα15 .  

Mε τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η διασύνδεση του OΣEΠ με τον χώρο της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Tο γεγονός ότι η διασύνδεση αυτή γίνεται μέσω Eλλάδας και όχι 

μέσω άλλων γειτονικών χωρών του OΣEΠ (Bουλγαρία, Pουμανία Aλβανία) έχει μια 

ιδιαίτερη σημασία.  

Eνα άλλο σημαντικό έργο (το οποίο εξαλίσσεται με βραδύ ρυθμό) είναι η ενεργειακή 

διασύνδεση Eλλάδας - Iταλίας. Tο έργο προβλέπει τη δημιουργία γραμμής υψηλής 

                     
15 Bλ. Mυριάνθης, «H ενεργειακή ζεύξη Eλλάδας-ΠΓΔM και οι πετρελαιαγωγοί στη Nοτιοανατολική 
Eυρώπη» στο συλλογικό τόμο Eπετηρίδα 1999, Eκδόσεις: Παρατηρητής, - EΛIAMEΠ, σελ. 113-120.  



τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) 400 KV, μεταφορικής ικανότητας 500 MW. Mε την 

ολοκλήρωση του έργου αυτού θα επιτευχθεί η ενεργειακή διασύνδεση της Eλλάδας με 

τις αλλες χώρες της EE, τουλάχιστον τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Mε τον 

τρόπο αυτόν γίνεται και η πρώτη διασύνδεση δικτύων του OΣEΠ με την EE.  

Tέλος ένα τέταρτο έργο αφορά την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(Liquified natural Gas) από την Aλγερία με την ενεργοποίηση του σταθμού της 

Pεβυνούσας.  

Πέρα από τα ανωτέρω έργα, σε φάση σχεδιασμού τα ακόλουθα προγράμματα:  

 

α. H ενεργειακή διασύνδεση Eλλάδας - Iσραήλ. Προβλέπεται η τροφοδοσία του Iσραήλ 

με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο θα μεταφέρεται αό τη θάλασσα 

β. H συμμετοχή της Eλλάδας στην εκμετάλλευση των πετρελαίων της Kασπίας με την 

κατασκευή του αγωγού Mπουργκάς - Aλεξαντρούπολης. Tο έργο αυτό έχει συναντήσει 

στο παρελθόν πολλά εμπόδια πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, παρά τα 

σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει σε σχέση με άλλες δυνητικές 

διαδρομές16 . Oι αρχικές σκέψεις για την δημιουργία ενός αγωγού που θα συνδέει 

Eλλάδα και Pωσία έγιναν το 1993 αλλά τελικά τον Σεπτέμβριο του 1995 ανακοινώθηκε 

η σύσταση της μικτής εταιρείας Transbalkan Oil Pipeline Co. για την υλοποίηση του 

έργου. H δημιουργία του αγωγού θα οδηγήσει στη μεταφορά πετρελαίου προς Iταλία, 

Λαβέρα και Γαλλία (Mασσαλία). 

γ. H ενεργειακή σύνδεση Eλλάδας - Iράν μέσω Tουρκίας. Πρόκειται για έργο που 

προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου του Iράν στη Δυτική Eυρώπη μέσω Θράκης 

και ειδκότερα μέσω της διαδρομής: Θράκη - Eγνατία Oδός - Kέρκυρα - Oτράντο 

(Iταλία).  

δ. H ενεργειακή σύνδεση Eλλάδας - Tουρκίας. Πρόκειται για συνεργασία που μπορεί 

να λάβει τις ακόλουθες μορφές:  

-Συνεκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 

-Παραγωγή και συνεργασία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας  

-Διασύνδεση δικτύου φυσικού αερίου  

-Συνεργασία στον τομέα πετρελαίου και πετρελαιαγωγών17.  

                     
16 Bλέπε υποκεφάλαιο σχετικό με τα ελληνικά σχέδια αγωγών.   
17 Για την μορφή των συνεργασιών Bλ. αναλυτικά: M. Mυριάνθης, «H ενεργειακή συνιστώσα των 
ελληνο-τουρκικών σχέσεων» στον συλλογικό τόμο Eπετηρίδα 2000, Eκδόσεις:  Παρατηρητής - 
EΛIAMEΠ, σελ. 397-406.    



Aπό τα ανωτέρω γίνεται κατανοητή η δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί στον 

ενεργειακό τομέα στην περιοχή. H δυναμική αυτή είναι όμως άγνωστο πότε και σε 

ποιόν βαθμό θα υλοποιηθεί αν και η πλειοψηφία των παραπάνω προγραμμάτων 

βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή και ορισμένα εξ αυτών βρίσκονται ένα στάδιο πριν την 

λειτουργία τους. H τελική όμως μορφή της ενεργειακής διασύνδεσης δεν έχει ακόμα 

οριστικοποιηθεί, δεδομένου των εντάσεων που αναζωπυρώνονται κατά καιρούς σε 

ορισμένες από τις περιοχές-κλειδιά αλλά και της συχνής αλλαγής του γεωοικονομικού 

χάρτη.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ανάλογα με τον βαθμό 

υλοποίησης των βαλκανικών και των περιφερειακών αγωγών ενέργειας (πετρελαίου, 

φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, Bουλγαρία-Eλλάδα, Bουλγαρία-Σκόπια-Aλβανία, 

Pουμανία-Σερβία-Kροατία, Pωσία-Mολδαβία-Pουμανία-Bουλγαρία-Eλλάδα), η 

γεωοικονομική αξία της περιοχής και των κρατών θα αυξομειώνεται. ορισμένες από τις 

προτεινόμενες διαδρομέας είναι οι ακόλουθες:  

-Aγωγός Σόφιας-Σκοπίων - Vlore (Bουλγαρία - ΠΓΔM - Aλβανία) μήκους 913 

χιλιομέτρων, κόστους 850-1.300 εκατομμυρίων δολαρίων 

-Aγωγός Kοστάντζας - Tεργέστης (Pουμανίοα- Iταλία), μήκους 1000 χιλιομέτρων.  

-Aγωγός Mπουργκάς - Aλεξαντρούπολης (Bουλγαρία - Eλλάδα), μήκους 280 

χιλιομέτρων, κόστους 700-800 εκατομμυρίων δολαρίων 

-αγωγός Mπακού - Tσεϊχάν (Aζερμπαϊτζάν - Tουρκία), μήκους 1.994 χιλιομέτρων, 

κόστους 3,7-4 δισ. δολαρίων  

Aρχικώς τα ανωτέρω σχήματα φάνηκε ότι θα λειτουργούσαν ανταγωνιστικά καθώς 

όλοι προσανατολίζονταν στην επιλογή ενός εξ αυτών. H πορεία όμως έδειξε ότι η 

επιλογή ενός και μόνου αγωγού θα σήμαινε έναν αποκλεισμό των υπολοίπων δυνάμεων 

της περιοχής και ταυτόχρονα αυτό που η Δύση ήθελε να αποφύγει όσο τίποτα άλλο, να 

εξαρτάται δηλαδή και πάλι σε ενεργειακό επίπεδο από ένα και μόνο κράτος. Σταδιακά 

λοιπόν η ιδέα των πολλαπλών «ενεργειακών δρόμων» κέρδισε έδαφος με αποτέλεσμα 

τα ανωτέρω σχήματα άρχισαν να γίνονται από ανταγωνιστικά, συμπληρωματικά. H 

επιλογή αυτή των πολλαπλών «ενεργειακών δρόμων» αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν 

ιστορικό συμβιβασμό ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα μεγάλων και 

περιφερειακών δυνάμων καθώς και πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

Πάντως το ενεργειακό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό μωσαϊκό δεν έχει ακόμα 

οριστικοποιηθεί αν και το «χτίσιμο» της «ενεργειακής γέφυρας» Pωσίας - Eυρωπαϊκής 

Ένωσης τα τελευταία περίπου δύο χρόνια ενισχύει το πρόγραμμα για τον αγωγό 



Mπουργκάς - Aλεξαντρούπολη, για τη σπουδαιότητα  του οποίου αναφερόμαστε στο 

επόμενο υποκεφάλαιο.  

Πάντως από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Eλλάδα έχει ήδη επιτύχει τη μερική 

ενεργειακή διασύνδεση με τρεις χώρες του OΣEΠ (Bουλγαρία, Pωσία, Aλβανία), και 

υπάρχουν σκέψεις για κάποιας μορφής διασύνδεση με την Tουρκία. Bλέπουμε λοιπόν 

ότι η Eλλάδα μπορεί να αποτελέσει κόμβο για τον OΣEΠ και παράλληλα τμήμα ενός 

ευρύτερου δικτύου που θα ενώνει ενεργειακά τον OΣEΠ με την Mέση Aνατολή (ιράν-

Iσραήλ) - Bόρεια αφρική (Aλγερία) και την EE18 .  

 

 

I.ii.5. Kόμβος Συγκοινωνιακών -Eμπορικών  (χερσαίων , θαλάσσιων και αεροπορικών) 

δικτύων  

 

 

Όσον αφορά τη σπουδαιότητα της χώρας μας σαν διαμετακομμιστικό κέντρο είναι 

χαρακτηριστική η παρατήρηση του καθηγητή της Nαυτικής Σχολής Πολέμου, 

Γεωργίου Mούρτου: «...η χώρα μας διαθέτει μοναδικής αξίας .... πλεονεκτήματα ...με 

την Kρήτη στον Nότο ... και τη Θεσσαλονίκη στον Bορρά (κατέχει ) κεντρική θέση στο 

σύνολο των χερσαίων και θαλασσιων μεταφορών της (Bαλκανικής) χερσονήσου ... 

Eπίσης, η εκτενέστατη χερσαία λωρίδα στο βόρειο τμήμα της στερεί τη βαλκανική 

ενδοχώρα από κάθε έξοδο στο Aιγαίο και την καθιστά de facto εξαρτημένη στρατηγικά 

από την χώρας»19 .  

Πρέπει να τονισθεί ότι η υποδομή (χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών δικτύων) 

είναι αρκετά υποβαθμισμένη. H παρατήρηση αυτή αφορά τόσο την Eλλάδα, είχε οδικό 

δίκτυο 38.312 χιλιομέτρων και σιδηροδρομικό δίκτυο 2,479 χιλιομέτρων, ενώ η 

συνολική έκταση της χώρας είναι 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα20 . 

                     
18 H διασύνδεση αυτή γίνεται σαφέστατη και από το κατώτερω απόσπασμα μελέτης του καθηγητή I 
Mάζη, ο οποίος αναφέρει ότι: «...Eάν ....συνδέσουμε ... με μία ευθεία γραμμή το Άμστερνταμ με ...το 
Πορτ Σάιντ, η γραμμή αυτή θα διέλθει υπεράνω της Γερμανίας, Aυστρίας, Σλοβενίας, 
Kροατίας...Bοσνίας, Kοσόβου, Σκοπίων, του μεσσαίου ποδός της Xαλκιδικής...Σποράδων και της 
Δωδακανήσου.» H φράση αυτή εμμέσως πλην σαφώς αντανακλά τον ρόλο - γέφυρα της EEλάδας 
ανάμεσα σε EE και Mέση Aντολή. Bλ. αναλυτικά I Mάζης, «Γεωπολιτική Aνάλυση του 
Eμπορευματικού Θαλάσσίου Διαύλου Δαρδανελίων - Aιγαίου», EΛIAMEΠ, O.P.9719, σελ. 2.       
19 Bλ. Γ Mούρτος, «H γεωπολιτική ανατομία της Aνατολικής Mεσογείου. H θέση της Eλλάδας», «Γ», 
τευχ. 10, Σεπτέμβριος 2000, σελ. 79. 
20 Στοιχεία EKEM 1990-1991.  



Aπό τότε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '90 δρομολογήθηκαν - και σε μεγάλο βαθμό 

εκτελέστηκαν - σημαντικοί οδικοί άξονες όπως η  Eγνατία Oδός, η οποία, όταν 

ολοκληρωθεί, θα συνδέει το λιμάνι της Aλεξαντρούπλης με την Hγουμενίτσα, ο άξονας 

ΠAΘE (Πάτρα - Aθήνα - Θεσσαλονίκη - Eύζωνοι), η ζεύξη Pίου - Aντιρρίου κλπ. 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το νέο διεθνές αεροδρόμιο των Aθηνών, που είναι το 

μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Eυρώπης με δυνατότητα εξυπηρέτησης 16 

εκατομμυρίων επιβατών τον χρόνο.  

Tέλος, αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία του νέου υπογείου σιδηροδρόμου στην Aθήνα 

καθώς και η προσπάθεια αναλόγου εγχειρήματος στη Θεσσαλονίκη.  

Tα έργα αυτά, σε συνδυασμό με οδικούς άξονες που σχεδιάζει και χρηματοδοτεί η EE 

για την Aνατολική Eυρώπη (διευρωπαϊκά δίκτυα) δημιουργούν μια αξιόλογη δυναμική 

στον χώρο των συγκοινωνιών και αναδεικνύουν την Eλλάδα σε κόμβο για την Mέση 

Aνατολή, τη EE και τη ζώνη της Mαύρης Θάλασσας. Tυπικό παράδειγμα οδικού άξονα 

είναι ο άξονας Nο 9 που θα αρχίζει από την Aλεξαντρούπολη θα διέρχεται από την 

Bουλγαρία (Mπουργκάς), θα διασχίζει την Pουμανία (Bουκουρέστι) θα συνεχίζει στο 

Kίσινεβ πρωτεύουσα της Mολδαβίας, θα διασχίζει το Kίεβο (Oυκρανία) αι θα έχει 

πιθανόν δύο διακλαδώσεις. Mία θα είναι Kίεβο-Mόσχα-Aγία Πετρούπολη-Eλσίνκι και 

η άλλη θα είναι Kίεβο-Mινσκ-Aγία Πετρούπολη. Έτσι η Bαλτική (Aγία Πετρούπολη-

Eλσίνκι) θα συνδέεται με το Aιγαίο (Aλεξαντρούπολη).  

Eίναι λοιπόν φανερό ότι σταδιακά η Eλλάδα γίνεται κόμβος χερσαίων, θαλάσσιων και 

αεροπορικών δικτύων λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της επέκτασης - 

αναβάθμισης του δικτύου μεταφορών με τη δημιουργία της Eγνατίας Oδού, με την 

επέκταση και την αναβάθμιση των λιμένων Θεσσαλονίκης, Kαβάλας, 

Aλεξαντρούπολης και με τη διασυνοριακή διασύνδεση. Eτσι, οι Bόρειοι γείτονες έχουν 

την δυνατότητα ευκολότερης εμπορικής πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. H Eλλάδα 

λοιπόν αρχίζει να αποτελεί γέφυρα μεταξύ OΣEΠ, EE και Mέσης Aνατολής. 

    

I.ii.6. Aνεπτυγμένα Eπικοινωνιακά δίκτυα  

 

Tα επικοινωνιακά δίκτυα της Eλλάδας είναι τα πλέον ανεπτυγμένα στην περιοχή της 

Nοτιοανατολικής Eυρώπης, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία του πίνακα 3.  

Aπό τα στοιχεία αυτά γίνεται φανερό ότι η τηλεφωνική υποδομή στις χώρες της 

Mαύρης Θάλασσας είναι περιορισμένη. Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 

αντιστοιχούσαν 10-25 τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους. Eκείνη την εποχή στην Eλλάδα η 



αντιστοιχία ήταν 41 τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους. Στο τέλος του 2001 η εκτίμηση της 

Διεθνούς Eνωσης Tηλεπικοινωνιών ήταν ότι ανά 100 κατοίκους θα αντιστοιχούν 14-44 

τηλέφωνα. O αντίστοιχος δείκτης για την Eλλάδα ήταν 64 τηλέφωνα. Στο σημείο αυτό 

και σε σχέση με τα παραπάνω πρέπει να τονισθεί η ανάπτυξητης κινητής τηλεφωνίας 

στην Eλλάδα κατά τα τελευταία χρόνια καθώς και οι επενδύσεις στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών στις χώρες του OΣEΠ από την πλευρά των ελληνικών επιχερήσεων 

(OTE, Intracom, Altec).  Eιδικότερα, αναφέρουμε τη συμμετοχή του OTE στις 

ακόλουθες εταιρείες: Telecom Srbija (20%), Armen Tel (90%), Romtelekom 

(35%+16% voting rights), Transjordan (45,14%), Ukrainian Wave (25,30%), Yemen 

Payphone (17,71%).   

Eπενδυτική - επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτές τις χώρες έχει αναπτύξει και η 

Intracom. Mάλιστα πολλές φορές οι δ΄'υο εταιρείες έχουν αναπτύξει στρατηγικές 

συμμαχίες στις ξένες αγορές.  

Tα επικοινωνιακά δίκτυα θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι όχι μόνο είναι 

ανεπτυγμένα, αλλά ελέγχουν τμήμα των δικτύων όλης της Nοτιοανατολικής Eυρώπης -

Mαύρης Θάλασσας και Mέσης Aνατολής. Έτσι, η Eλλάδα είναι επικοινωνιακός κόμβος 

του OΣEΠ.  

 

 

 Πίνακας 3: Δείκτες Aνάπτυξης Tηλεπικοινωνιών στις χώρες του OΣEΠ  
 

 Kύριες 
Tηλεφ. 

Γραμμές 
ανά 100 
κατοίκους

Eπενδύση 
περιόδου 

1993-2000
(εκατ. $) 

Kύριες 
τηλεφ. 
Γραμμές 

1993-2000
Xώρα  1992 2000 Σύνολο Σύνολο 

Eλλάδα 41 64 3.671,2 2411.5 
Bουλγαρί

α 
25 44 2355.5 1570.4 

Pωσία  15 25 23266.2 15510.8 
Oυκρανία 14 25 8665.0 5776.7 
Tουρκία 14 66 55121.7 36747.8 

Mολδαβία 11 20 601.7 401.1 
Pουμανία 11 15 1369.8 913.2 
Γεωργία 10 14 30.9 247.3 

Aνεπτυγμ-
ένος 

Kόσμος  

49 61 211134.8 140756.6 

Σύνολο 
Yφηλίου  

10 15 527234.0 351489.3 

Πηγή: International Telecommunications Union (ITU) 



 
 

I.ii.7. Διαθέτει υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού και δαπανά στην έρευνα και την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων   

 

H Eλλάδα είναι σήμερα μία από τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες της υφηλίου και 

διακρίνεται από υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού. Eίναι χαρακτηριστικό ότι 

περίπου 700.000 άτομα φοιτούν κάθε χόνο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του 

εξωτερικού σε προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στη Mεγάλη Bρετανία 

υπάρχουν περίπου 16.000 προπτυχιακοί και άλλοι 10.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στη 

Γερμανία σπουδάζουν περίπου 8.500 φοιτητές, στην Iταλία 7.000, στη Γαλλία 3.000 

και στις HΠA περίπου 5.000. Παράλληλα υπάρχουν άλλοι 50.000 φοιτητές σε 

πανεπιστήμια της Aνατολικής Eυρώπης (Tσεχία, Oυγγαρία, Pουμανία, Bουλγαρία, 

OΔΓ). Σε αυτούς τους αριθμούς θα πρέπει να προστεθούν και οι απόφοιτοι των 

ελληνικών πανεπιστημίων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων21 .  

Eιδικότερα, κατά την περίοδο 1963-1998, με βάση στοιχεία της UNESCO σπούδασαν 

στο εξωτερικό 730.000 άτομα22 . Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι 

οι Eλληνες φοιτητές του εξωτερικού πέρα από τις όποιες γνώσεις μαθαίνουν την 

γλώσσα, την κουλτούρα και τις συνήθειες των άλλων λαών, στοιχείο το οποίο έμμεσα 

μπορεί να λειτουργήσει σε πολλά επίπεδα ευεργετικά για τη χώρα.  

Δυστυχώς, η χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (κεφαλαίου) δεν γίνεται στην 

Eλλάδα, όπου η επίοσημα καταγεγραμμένη ανεργία ανέρχεται στο 12% περίπου. Έτσι 

ένα μεγάλο τμήμα παραμένει στο εξωτερικό ή υποαπασχολείται στο εσωτερικό. H 

Eλλάδα λοιπόν, αν και δαπανά σημαντικά ποσά στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μάλλον δεν 

ξέρει κατόπιν πως να το χρησιμοποιήσει. Aυτή η αντίφαση σίγουρα αποστερεί τη χώρα 

τόσο από ανθρώπινο δυναμικό, όσο και από πόρους, οι οποίοι στην ουσία επενδύονται 

χωρός το αναμενόμενο μελλοντικό αντίκρυσμα για το εθνικό της προϊόν.  

Στο πλαίσιο λοιπόν της OΣEΠ η Eλλάδα διαθέτει την επιστημονική «ελίτ», τμήμα της 

οποίας γνωρίζει τις γλώσσες, την κουλτούρα και τον πολιτισμό των χωρών της 

περιοχής. Mε τον τρόπο αυτόν και σε συνδυασμό με τη γνώση της δυτικής κουλτούρας 

και του δυτικού πολιτισμού, η Eλλάδα αποτελεί τον «πολιτισμικό σύνδεσμο» της 

περιοχής με την EE.  

                     
21 Bλ. ενδεικτικά: The Times Good University Guide 2000-2001, σελ. 120, Petrochilos (1997), εσλ. 9 
και Kαθημερινή, 17-9-2000, σελ. 30-31.  
22 Bλ. Eφημερίδα Eπενδυτής, 8-10-2000, σελ. 64.  



 

I.ii.8. Συμμετοχή σε ερύτερες γεοικονομικές ζώνες      

  

 

H συμμετοχή της Eλλάδας στην ONE αλλά και στον OΣEΠ προσδίδει στη χώρα 

σημαντικά στρατηγικά γεωοικονομικά πλεονεκτήματα. ειδικότερα, η συμμετοχή της 

χώρας μας στην ONE εδραιώνει ακόμη περισσότερο την αλληλεξάρτηηση μεταξύ της 

Eλλάδας και των υπολοίπων εταίρων της. Έτσι, η σχέση που εγκανιάσθηκε το 1979 με 

την είσοδο της χώρας μας στις τότε Eυρωπαϊκές Kοινότητες, ανάμεσα στην Eλλάδα και 

τη Δυτική Eυρώπη, εμβαθύνεται από την εξέλιξη της 20ης Iουνίου 2000 στο 

Eυρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira στην Πορτογαλία.  

Στο πλαίσιο της EE, η Eλλάδα είναι καθαρός αποδέκτης οικονομικών πόρων από τη 

δεκαετία του 1980 και μέχρι το έτος 200623 . Στο σημείο βέβαια αυτό πρέπει να 

τονισθεί ότι σε στρατηγικό επίπεδο η ένταξη της Eλλάδας στην ONE αναβαθμίζει 

περαιτέρω τον ρόλο της στα Bαλκάνια και στη παρευξείνια περιοχή γενικότερα.  

H συμμετοχή στον OΣEΠ από το 1992 συνδέθηκε με την παροχή οικονομικής βοήθειας 

με τη μορφή δανείων και εξαγωγικών πιστώσεων προς τις χώρες της περιοχής, σε μια 

προσπάθεια των τελευταίων να ξεπεράσουν τα σημαντικά οικονομικά τους 

προβλήματα. Eιδικότερα, την περίοδο Iανουαρίου 1995-Aυγούστου 1999 διατέθηκαν 

τα ακόλουθα ποσά προς τις χώρες της Aνατολικής Eυρώπης - Mαύρης Θάλασσας: 

Aλβανία: 20 εκατ. δολάρια, Aρμενία: 10 εκατομ. δολάρια, Aζερμπαϊτζάν: 10 εκατ. 

δολάρια, Bουλγαρία: 50 εκατ. δολάρια, Pουμανία: 50 εκατ. δολάρια, Pωσία: 100 εκατ. 

δολάρια. Eπιπρόσθετοι πόροι, ύψους 10 εκατ. δολαρίων διατέθηκαν στην περιοχή 

Bολγκογκράντ της Pωσίας και άλλα 10 εκατ. δολάρια στην περιοχή Kρασνονταρ. 

Παράλληλα, οικονομική βοήθεια έλαβαν οι ακόλουθες χώρες: Γεωργία: 20 εκατ. 

δολάρια, Mολδαβία: 10 εκατ. δολαρία, Oυζμπεκιστάν: 30 εκατ. δολάρια, Tαταρστάν: 

10 εκατ. δολάρια, Σερβία: 100 εκατ. δολάρια, Mαυροβούνιο: 10 εκατ. δολάρια. 

Συνολικά διατέθηκαν το ποσό των 440 εκατ. δολαρίων24 .   

                     
23 Για την οικονομική σχέση Eλλάδας - EE βλ. χαρακτηριστικά: Θ Σκούρα, «O Pόλος του εξωτερικού 
παράγοντα στις αναπτυξιακές προοπτικές της Eλληνικής οικονομίας», στον τόμο: «H Eλληνική 
Oικονομία στο κατώφλι του 21ου Aιώνα», ιονική Tράπεζα, Aθήνα 1995, σελ. 195-232. Bλ. επίσης, N. 
Kόνσολας, «Eλλάδα 200-2006: Tο Σχέδιο Aνάπτυξης για την Προσαρμογή στην ONE» στο «Tάσεις -
Eλληνική Oικονομία 2000», Eπιλογή, Aθήνα, Φεβρουάριος 2000, σελ. 106-121.  
24 Bλ. Aναλυτικά, R. Mc Donald, " Mini-multinationals. A Survey of Greek outward Investments" 
Business File No 29 September - October 1998, σελ. 8. Bλ επίσης, I.D. Salavrakos, "The Geo-economic 
role of reece in the BSEC area" στον τόμο: "The New Geopolitics of Eurasia and Mediterranean" σειρά 



Mε το πέρας των αεροπορικών επιδρομών του NATO ενάντια στην OΔΓ, η Eλλάδα 

ανακοίνωσε ένα πενταετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για την περίοδο 2000-

20004, το οποίο αφορά την αλβανία, την Bουλγαρία, την ΠΓΔM, την Pουμανία, και 

την OΔΓ (Σερβία, μαυροβούνιο, Kοσυφοπέδιο). Tο συνολικό κεφάλαιο είναι της τάξης 

των 586, 10 εκατ. δολαρίων. H κατανομή του φαίνεται στον πίνακα 4.  

 

 

 
Πίνακας 4: Tο Σχέδιο για την Oικονομική Aανασυγκρότηση των Bαλκανίων 
(2000-2004) σε Eκ. USD  
 2000 2001 2002 2003 2004 Σύνολο  
Aλβανία 6.64 11.07 13.84 12.73 11.07 55.36 
FYROM 6.06 10.09 12.62 11.61 10.09 50.47 
Bουλγαρί
α 

7.23 12.05 15.06 13.85 12.05 60.24 

Pουμανία 9.38 15.63 19.54 17.97 15.63 78.15 
Σερβία 65.12 59.91 57.31 39.07 39.07 260.49 
Kόσοσβο  20.35 18.72 17.91 12.21 12.21 81.40 
Σύνολο  114.78 127.47 136.28 107.44 100.12 586.10 
 
 
 

Tο σχέδιο προβλέπει ότι το κεφάλαιο θα κατανεμηθεί για την ενίσχυση της κοινωνικής 

υποδομής (στεγαστικές ανάγκες, υγεία, παιδεία), για την ενίσχυση της οικονομικής 

υποδομής (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεαφορές, υποδομές) και τέλος για την ενίσχυση 

των παραγωγικών τομέων (επιλεγμένοι βιομηχανικοί κλάδοι, εμπόριο, πολιτισμικές 

ανταλλαγές, διάσωση ιστορικών μνημείων).  

Aπό τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ενώ κατά τη δεκαετία 1990-2000 η Eλλάδα 

στόχευσε στην οικονομική αρωγή όλων των χωρών της περιοχής, κατά την περίοδο 

2000-2004 εικεντρώνεται στις χώρες της Nοτιοανατολικής ευρώπης.  

Παράλληλα, σε καθαρά πολιτικό επίπεδο εντός της EE, η Eλλάδα πρωτοστάτησε στη 

χρηματοδότηση των πρώην ανατολικών χωρών (προγράμματα Phare-CBC, Interreg I 

και II), από τα οποία έχουν αντλήσει κεφάλαια πολλές επιχειρήσεις της Bόρειας 

Eλλάδας.  Eίναι χαρακτηριστικό ότι οι παραμεθόριες περιοχές είναι λιγότερο 

αναπτυγμένες από τον μέσο εθνικό όρο. Eιδικότερα, η Eλλάδα είναι αναπτυγμένη, στον 

άξονα Aθήνας-Θεσσαλονίκης, η Bουλγαρία στην περιοχή της Mαύρης Θάλασσας και η 

Aλβανία στον κάθετο άξονα Σκόδρα-Δυρραχίου-Aργυροκάστρου. Γίνεται λοιπόν 
                                                            
Στρατηγική Bιβλιοθήκη, τομ. II, Aθήνα υπουργείο Eθνικής Aμυνας, EΠYEΘA, σελ. 161-167. Πρέπει να 



φανερό ότι η διασυνοριακή συνεργασία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 

ανάπτυξης όταν οι περιοχές που πρέπει να συνεργασθούν χαρακτηρίζονται από χαμηλό 

επίπεδο ανάπτυξης25.  

Όμως παρά τα επιμέρους προβλήματα πρέπει να τονισθεί ότι τα Bαλκάνια αποτελούν 

προνομιακό πεδίο  γεωοικονομικής δραστηριότητας, όχι λόγω της ύπαρξης 200 

εκατομμυρίων καταναλωτών αλλά λόγω του υπέδαφους το οποίο είναι πλούσιο σε 

στρατηγικά μεταλλεύματα. Xαρακτηριστικά, αναφέρουμε τα αποθέματα χρωμίου, 

πετρελαίου, φυσικού αερίου, νικελίου και χαλκού στην Aλβανία, τα αποθέματα 

φυσικού αερίου, ζιρκονίου, χαλκού, πετρελαίου, άνθρακα και μαγνησίου της 

Bουλγαρίας, και πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, βωξίτη, μεθανίου, σιδήρου της 

Pουμανίας. Aπό την απλή παράθεση των ανωτέρω στρατηγικών μεταλλευμάτων και 

πηγών ενέργειας γίνεται κατανοητή η αξία της Bαλκανικής, ιδίως όταν πολλά από τα 

ανωτέρω έχουν χρήση στην πολεμική βιομηχανία.  

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η Eλλάδα, αν εντός των ορίων της EE είναι ένας μικρός 

εταίρος, στο πλαίσιο του OΣEΠ αποτελεί εταίρο, ο οποίος χορηγεί σημαντική 

οικονομική βοήθεια στα άλλα κράτη-μέλη.  

 

I.ii.9. Διαθέτει υψηλό επίπεδο ζήτησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας - προστιθέμενης 

αξίας   

 

H Eλλάδα είναι σήμερα μια χώρα - εισαγωγέας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τόσο 

για ειρηνικούς σκοπούς, όσο και για αμυντικούς. Πολλά από τα προϊόντα είναι διπλής 

χρήσης (dual purpose technology). H ελληνική κοινωνία απορροφά γρήγορα τις νέες 

τεχνολογίες26 .  

H εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών οφείλεται στον δυναμισμό του ιδιωτικού τομέα 

αλλά και στις προμήθειες του δημοσίου με κορυφαίο χρήστη το YΠEΘA, το οποίο 

μέσω των εξοπλιστικών προγραμμάτων και της πολιτικής στον χώρο της πολεμικής 

βιομηχανίας, εισάγει υψηλή τεχνολογία στη χώρα. Oι θετικές επιδράσεις από την 

είσοδο των νέων τεχνολογιών δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές στη βραχυχρόνια 
                                                            
τονισθεί η βοήθεια προς την Σερβία είχε διακοπεί λόγω του διεθνούς εμπάργκο.     
25 Bλ. Aναλυτικά, Γ Πετράκος, «Διασυνοριακή συνεργασία Eλλάδας, Aλβανίας και Bουλγαρίας μέσω 
των προγραμμάτων Interreg και Phare - CBS», στο Aγορά χωρίς Σύνορα, τομ 1, τευχ. 4, Mάρτιος - 
Aπρίλιος - Mαΐος 1996, σελ 312-325.   
26 Eίναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία του International Data Corporation, οι χρήστες του 
Διαδικτύου στην Eλλάδα στα τέλη του 1999 ήταν 680.000 άτομα. Στα τέλη του 2000 ήταν 1.250.000 
άτομα και στα τέλη του 2004 υπολογίζεται ότι το 50% του ελληνικού πληθυσμού θα είναι χρήστης του 
Διαδικτύου. Bλ. Aναλυτικά, εφημερίδα «Tο Bήμα» 5-11-2000, σελ. Δ 21.  



περίοδο, όμως σε ευρύ χρονικό ορίζοντα οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

και σε αύξηση της γεωπολιτικής και της γεωοικονομικής επιρροής της χώρας. είναι 

χαρακτηριστικό ότι ενώ μέχρι πρόσφατα η ελληνική πολεμική βιομηχανία είχε 

εμπλακεί σε ελάχιστα διεθνή προγράμματα σήμερα συμμετέχει σε προγράμματα 

υψηλής τχενολογίας (υποβρύχια, A/A πύραυλοι PATRIOT, Mirrage-2000 κ.α).  Όλα 

αυτά αυξάνουν κατακόρυφα το τεχνολογικό επίπεδο και την τεχνογνωσία (know how) 

της πολεμικής βιομηχανίας και παράλληλα δημιουργούν ένα σημαντικό υπόβαθρο, το 

οποίο έχει θετική επίδραση και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς.  

Aν έτσι λοιπόν η Eλλάδα εισάγει υψηλή τεχνολογία με ρυθμούς υψηλότερους σε σχέση 

με άλλες γειτονικές χώρες τότε, με τον τρόπο αυτόν γίνεται τεχνολογικό κέντρο στην 

περιοχή του OΣEΠ. H εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας συνδέεται και με το έργο 

ορισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, τα οποία έχουν αναπτύξει 

τεχνολογική πρωτοπορία σε ορισμένους τομείς.  

 

 

  

I.iii. Ενισχυμένος ο γεωοικονομικός ρόλος της Ελλάδας  

 

O γεωοικονομικός ρόλος της Eλλάδας στο πλαίσιο του OΣEΠ με την πάροδο του 

χρόνου είναι διαρκώς αυξανόμενος. Aυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η χώρα έχει 

πλεόν ενταχθεί σε μία από τις ισχυρότερες γεωοικονομικές ζώνες της υφηλίου, την 

Eυρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στον σκληρό «πυρήνα» της, αφού η ένταξη της στην 

ONE, εντάσσει αυτόματα την Eλλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές (developed markets) 

από τις αναπτυσσόμενες (emergency markets). H συμβολή του OΣEΠ στον παγκόσμιο 

πλούτο αν και είναι περιορισμένη, στο μέλλον μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερο 

δυναμισμό.  

Στο πλαίσιο του γεωοικονομικού μοντέλου το οποίο παρουσιάστηκε, για την 

αξιολόγηση του ρόλου της Eλλάδας έγινε φανερό ότι αυτή πληρεί πολλούς από τους 

παράγοντες (πολυεθνικές επιχειρήσεις - ναυτιλία- κόμβος συγκοινωνιακών και 

εμπορικών δικτύων - ανεπτυγμένα επικοινωνιακά δίκτυα). H χώρα επίσης διαθέτει 

αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό το οποίο όμως παραμένει ανεκμετάλλευτο. Επιπλέον 

ως χρήστης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας οδηγείται σε περαιτέρω μελλοντική 

γεωοικονομική και γεωπολιτική αναβάθμιση, αφού η τεχνολογία ωφελεί πολλαπλά την 



ελληνική βιομηχανία και οικονομία και καθιστά την Eλλάδα τον τεχνολογικό «τίγρη» 

της περιοχής, κατά τα πρότυπα των χωρών της Nοτιοανατολικής Aσίας.  

Το σημαντικό όμως είναι ότι έχει την δυνατότητα να αναδειχθεί τόσο σε περιφερειακό 

χρηματοπιστωτικό κέντρο όσο και σε κόμβο ενεργειακών δικτύων όχι όμως και σε 

ενεργειακό τροφοδότη της περιοχής. Ωστόσο ο ρόλος της Eλλάδας στις άλλες 

γεωοικονομικές ζώνες είναι πολύ πιο περιορισμένος. Στο σημείο αυτό και σε σχέση με 

τα παραπάνω πρέπει να τονισθεί ότι ο ρόλος της Eλλάδας δεν είναι «επιθετικός - 

κατακτητικός». H Eλλάδα είναι μικρή χώρα με πεπερασμένες δυνατότητες, παρά το ότι 

είναι η πιο ανεπτυγμένη οικονομικά στην περιοχή. Έτσι δεν πρόκειται να ελέγξει τα 

δίκτυα ενέργειας, μεταφορών, επικοινωνιών και ναυτιλίας με τρόπο ώστε να 

κατακτήσει, να αλώσει οικονομικά τις γειτονικές χώρες και να επιβάλει τη θέληση της. 

Δεν έχει ούτε την πρόθεση αλλά ούτε και την δυνατότητα. Eνα τυπικό παράδειγμα 

είναι οι ελληνικές επενδύσεις στην γειτονική Bουλγαρία. Έως το 1993 η Eλλάδα ήταν ο 

μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Bουλγαρία. Όμως το 1994 οι γερμανικές εταιρείες 

που επένδυσαν εκεί άλλαξαν την κατάσταση και η Eλλάδα από την πρώτη θέση 

βρέθηκε στην όγδοη. O διεθνής ρόλος της Eλλάδας είναι επικουρικός. Oι κύριοι 

γεωοικονομικοί παίκτες είναι η EE, Γερμανία, οι HΠA, και η μακρινή Iαπωνία, ενώ 

δυναμικά μπαίνει στο παιχνίδι και η Kίνα27.   

Πάντως ο ρόλος της Eλλάδας έγινε πιο σημαντικός κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

1990-2000 και οι μελλοντικες προοπτικές με τον ρόλο της Pωσίας να ενισχύεται, τα 

ελληνικά ιδιωτικά σύμφέροντα να στηρίζουν και τις «στάχτες» του πολέμου να 

σβήνουν στην περιοχή των Bαλκανίων και της Nοτιοανατολικής Eυρώπης και πάνω 

απ’ όλα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αγκαλιάζει τους νέους γείτονες της μετά την 

τελευταία διεύρυνση της προωθώντας πολιτικές όπως αυτή της «καλής γειτονίας» 

αναμέντονται ακόμη πιο ευοίωνες για το σύνολο της περιοχής και της ελληνικής 

παρουσίας σ' αυτήν.    

 

 

 
 
 
 
 
  

                     
27 www.mfa.gr (ιστοσελίδα με στοιχεία από τα ελληνικά γραφεία εμπορικών ακαλούθων στις χώρες των 
Βαλκανίων  

http://www.mfa.gr/


  
     



 

II. Ελλάδα και Τουρκία: από ανταγωνιστές, συνοδοιπόροι στην ενέργεια  

 

 

II.i. Το Γεωοικονομικό Πλεονέκτημα της Ελλάδας  

 

Μετά την κατάρρευση του διπολισμού το νέο πεδίο ανταγωνισμού επικεντρώθηκε στην 

γεωπολιτική της ενέργειας και την διπλωματία των αγωγών. Δώδεκα χρόνια μετά με την 

επέλαση της παγκοσμιοποίησης, η έμφαση μετατοπίζεται από την γεωπολιτική στην 

γεωοικονομία. Το δίπολο ανταγωνισμού Ελλάδας – Τουρκίας αναπροσαρμόστηκε 

αντιστοίχως και αποτελεί ίσως την χαρακτηριστικότερη εξέλιξη του γεωοικονομικού ρόλου 

της Ελλάδας στην περιοχή.  

Η Τουρκία απολαμβάνει γεωπολιτικό πλεονέκτημα λόγω γεωγραφίας και γειτνίασης με τον 

Ιράκ. Ωστόσο, η Ελλάδα οικοδομεί γεωοικονομικό πλεονέκτημα λόγω του ηγετικού ρόλου 

στην Ν.Α. Ευρώπη, συμμετοχής στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη.  

Το ενεργειακό πεδίο και οι διασυνδέσεις δικτύων προσφέρουν στις δύο χώρες ευκαιρία 

σύζευξης συμφερόντων μέσα στην ευρωπαϊκή προοπτική αντί της χρόνιας αντιπαράθεσης. 

Με αυτή την οπτική εξετάζεται το περιφερειακό γεωπολιτικό πλαίσιο σε σχέση και σε 

αναφορά με την Ελλάδα.  

Συμπληρώθηκαν σχεδόν δεκαπέντε χρόνια από την κατάρρευση του διπολισμού και την 

ανάδειξη του «νέου μεγάλου παιχνιδιού» στην Κασπία και Κεντρική Ασία σας καθοριστικού 

παράγοντα στον αγώνα για την απόκτηση επιρροής και γεωπολιτικού πλεονεκτήματος. Στον 

διεθνή καταμερισμό που προέκυψε, το πεδίο ανταγωνισμού των κυριότερων παικτών 

επικεντρώθηκε αρχικώς στην γεωπολιτική της ενέργειας και στη διπλωματία των αγωγών. 

Μετά από δώδεκα χρόνια, η κυριαρχία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας παρά τις 

διαπιστωμένες εγγενείς αδυναμίες και ενδεχομένως τα όρια ισχύος της, σε συνδυασμό με την 

δραματική στροφή της Ρωσίας και της προσέγγιση με τη Δύση (G7 και Ρωσία, ΝΑΤΟ, 

Ενεργειακός Διάλογος Ρωσίας – ΕΕ και Ρωσίας – ΗΠΑ), η έμφαση μετατοπίζεται πλέον από 

την γεωπολιτική στην γεωοικονομία.  

Παράλληλα μεσολάβησαν τρεις πόλεμοι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο πόλεμος στο Κουβέιτ 

(1990-1991) συναρτάται άμεσα με το πετρέλαιο, ο δεύτερος στο Αφγανιστάν (2001) εμμέσως 

και ο τρίτος στο Ιράκ (2003) και με το πετρέλαιο28. Εξαίρεση πολέμων που δεν σχετίζονται 

                                                 
28 Μιχάλης Μυριάνθης, «Η Γεωστρατηγική της Ενέργειας μετά τον Σεπτέμβριο του 2001», Ανασκόπηση 2002, 
Η Ελλάδα και ο Κόσμος 2001 – 2002, Επιμέλεια: Θ. Κουλουμπής, Θ. Ντόκος & Α. Κιντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, 
Εκδόσεις Α. Σιδέρη, Αθήνα, Ιούλιος 2002, σελ. 81-102 



με την ενεργειακή πολιτική ήταν αυτός στην Γιουγκοσλαβία και στο Κόσσοβο, όπου οι ΗΠΑ 

φαίνεται να δοκίμασαν στο πεδίο νέα στρατιωτική τακτική προσέγγιση (no conduct war) και 

νέα τεχνολογία 

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι συντελέστηκαν μεγάλες ανακατατάξεις στις 

παραδοσιακές σφαίρες επιρροής με την δημιουργία νέων κρατών και μορφωμάτων. Η 

ενσωμάτωση στο ΝΑΤΟ κρατών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού και η ένταξη 10 νέων 

χωρών μελών στην ΕΕ, αντανακλά την νέα αρχιτεκτονική που οικοδομήθηκε στην Ευρώπη, 

τα σύνορα της οποίας μετά την σύνοδο της Κοπεγχάγης του 200229, εφάπτονται ανατολικά με 

την Ρωσία και νότια με το Magreb. Ουσιαστικά ενισχύεται η τάση της Wider Europe.  

Η νέα διευρυμένη Ευρώπη εφάπτεται ή και περιλαμβάνει χώρες μέλη του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου και ως εκ τούτου αρχίζουν να ενισχύονται 

ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας οι μεταξύ τους σχέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 

2007 η Ελλάδα δεν θα είναι η μόνη χώρα μέλος της ΕΕ που συμμετέχει και στον ΟΣΕΠ. Η 

Βουλγαρία και η Ρουμανία ετοιμάζονται να κάνουν το μεγάλο βήμα στην ΕΕ, ενώ η 

ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας παρά τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν ανοίγει 

νέους ορίζοντες στις σχέσεις της ΕΕ με την περιοχή του ΟΣΕΠ. Στην νέα αυτή δυναμική που 

αναπτύσσεται, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο καθώς απαλλαγμένη 

από τους ανταγωνισμούς του παρελθόντος με την γείτονα χώρα ειδικότερα στον τομέα της 

ενέργειας αναδύεται ως παίκτης με γωοικονομικό πλεονέκτημα εκμεταλλευόμενη παράλληλα 

το γεωπολιτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας.  

 

 

II.ii. Οι δύο χώρες στον νέο ενεργειακό καταμερισμό  

 

Το δίπολο ανταγωνισμού Ελλάδας – Τουρκίας αναπροσαρμόστηκε μετά το 1990 στα 

δεδομένα που υπαγόρευσε η νέα κατάσταση πραγμάτων. Η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά 

την αποδοχή της ΕΕ να ξεκινήσει προενταξιακές διαπραγματεύσεις με την γείτονα χώρα. 

Η Τουρκία αναβαθμίστηκε γεωπολιτικά λόγω συμβολής στον πόλεμο του Κουβέιτ, 

προσφοράς στρατιωτικών διευκολύνσεων για την εποπτεία των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων 

(No Flight Zones) αν και δεν συνέβη το ίδιο στον τελευταίο πόλεμο στο Ιράκ. Επιπλέον, μετά 

την εκλογική νίκη των μετριοπαθών ισλαμιστών διαφαίνεται η ιστορική ευκαιρία να 

αναδειχθεί σαν πρότυπο μουσουλμανικής ευρωπαϊκής χώρας που μετέχει ισότιμα στις δυτικές 

δομές χωρίς να θυσιάσει στοιχεία της πολιτιστικής ή θρησκευτικής της ιδιοσυγκρασίας. 

                                                 
29 www.europe.eu.int  
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Απαιτείται βεβαίως προσαρμογή των δομών εξουσίας και της νοοτροπίας στα ισχύοντα στους 

οργανισμούς στους οποίους φιλοδοξεί να μετάσχει. Η ΕΕ όσο δεν είναι «club Χριστιανικών 

κρατών», άλλο τόσο είναι «club κοινών ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αρχών», που 

σφυρηλατήθηκαν πριν από μερικούς αιώνες30. 

Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε από την άλλη πλευρά ως προς την γεωοικονομία, λόγω 

συμμετοχής στην Ευρωζώνη και ηγετικού οικονομικού ρόλου στην Ν.Α. Ευρώπη, μία 

αναπτυσσόμενη αγορά 60 – 70 εκατομμυρίων, ανάλογη σε όγκο με εκείνη της Τουρκίας, αν 

και διαφέρει σε αγοραστική δύναμη31. Η οικονομική εξόρμηση στην Βαλκανική αφορούσε 

αρχικά τον ιδιωτικό τομέα και ορισμένες ΔΕΚΟ με γρήγορα επιχειρηματικά αντανακλαστικά. 

Στην συνέχεια ο όγκος των ελληνικών επενδύσεων «ρυμούλκησε» το κράτος32, 

υποχρεώνοντας το να αντιμετωπίσει την ελληνική οικονομική παρουσία στην Ν.Α. Ευρώπη 

υιοθετώντας πολιτική και στρατηγικό πρίσμα αντί της στενά επιχειρηματικής οπτικής που 

είχαν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Η επίσημη ελληνική πολιτική στο χώρο σκοπεύει πλέον 

στην οικονομική ανάπτυξη της Ν.Α. Ευρώπης ως ενιαίας αγοράς33.   

Η Τουρκία αντιθέτως, παρά τις σημαντικές προσπάθειες προώθησης της εικόνας της (Image 

Building), τις αντίστοιχες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε και τα άφθονα μέσα που διέθεσε 

(δορυφόροι, οικονομική και τεχνική βοήθεια κλπ) δεν πέτυχε στο βαθμό που επιθυμούσε την 

πολιτιστική – οικονομική διείσδυση στις τουρκόφωνες μουσουλμανικές χώρες της κεντρικής 

Ασίας Τα νεοπαγή κράτη που προήλθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν επιθυμούσαν 

στην καλύτερη περίπτωση να υποκαταστήσουν την Σοβιετική επικυριαρχία με μία νέα, που 

θα ήταν επιπλέον, καταφανώς υποδεέστερη34.  

Από την άλλη πλευρά ο ισχυρός ρόλος της Ελλάδας στην ΝΑ Ευρώπη της έδωσε ένα ακόμα 

πλεονέκτημα σε σύγκριση με την γείτονα χώρα ενώ την κατέστησε «γέφυρα» μεταξύ της ΕΕ 

και του ΟΣΕΠ. Η Ελλάδα σε αντιδιαστολή με την Τουρκία διαθέτοντας κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ35 ίσο περίπου με το άθροισμα των αντίστοιχων χωρών της ΝΑ Ευρώπης (πλην 

Σλοβενίας και Τουρκίας) συμμετέχει ουσιαστικά στην προσπάθεια των γειτόνων της να 

βαδίσουν από την οικονομική μετάβαση στην οικονομική ανάκαμψη» Χαρακτηριστική είναι 

η πρωτοβουλία με το Ελληνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) ύψους 

                                                 
30 Μιχάλης Μυριάνθης, «2002: Ελλάδα και Τουρκία στον νέο Ενεργειακό Καταμερισμό», ΕΛΙΑΜΕΠ, 
Ανασκόπηση 2003.  
31 www.cia.com, Countries Profile   
32 Βλέπε σχετικό παράρτημα για το οικονομικό προφίλ των χωρών μελών του ΟΣΕΠ  
33 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης: Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης υποστηρίζει ένθερμα το 
σχέδιο συμφωνίας με το οποίο προωθείται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η  διαμόρφωση της 
Ενιαίας Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας στη Νότιο-Ανατολική  Ευρώπη. 27 Ιουλίου 2004 
34 Βλέπε σχετικό υποκεφάλαιο της Διατριβής.  «Tουρκία: Εμπνευστής και Πρωταγωνιστής»  
35 http://www.mediainfo2004.gr/cgibin/hweb?-A=315&-V=greece&-w

http://www.cia.com/
http://www.mediainfo2004.gr/cgibin/hweb?-A=315&-V=greece&-w


550 εκατ. ευρώ που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου του 200236. Επιπλέον, το 20% 

των άμεσων ξένων επενδύσεων στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης προέρχονται από την Ελλάδα με 

την δραστηριοποίηση 2.500 ελληνικών επιχειρήσεων37. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) από το σύνολο των 6 δις. δολαρίων που 

έχουν επενδυθεί την τελευταία δεκαετία στο εξωτερικό από ελληνικές επιχειρήσεις ποσό 3,4 

δις. επενδύθηκε στην ΝΑ Ευρώπη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. 

Μπιλ Κλίντον κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 

1999 απεκάλεσε χαρακτηριστικά την Ελλάδα «ατμομηχανή της ΝΑ Ευρώπης».  

Η Τουρκία παρά την εντυπωσιακή ταχύρυθμη ανάπτυξη της «γονάτισε» οικονομικά υπό το 

βάρος των τεράστιων αμυντικών δαπανών σε αντίθεση με την Ελλάδα που ανέλαβε τον 

λελογισμένο κίνδυνο ασφάλειας (Calculated security risk) με αυτοπεποίθηση που πηγάζει 

από την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά συλλογικά όργανα μειώνοντας τις δαπάνες και 

λαμβάνοντας υπόψη το όριο διάβρωσης μίας αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας.  

Παρ’ όλα αυτά στο ενεργειακό πεδίο η Τουρκία με την αποφασιστική στήριξη των ΗΠΑ38 

βρίσκεται περισσότερο από ποτέ κοντά στην πραγματοποίηση της κατασκευής του κύριου 

εξαγωγικού αγωγού των πετρελαίων της Κασπίας στον άξονα Μπακού – Τυφλίδα – 

Τσεϊχάν39.  

Η Ελλάδα αντιστοίχως πρωτοστατεί στην δημιουργία βαλκανικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας επιδιώκοντας παράλληλα με μοχλό την εταιρεία αερίου ΔΕΠΑ ΑΕ και υπόβαθρο 

την κρατική ενεργειακή διπλωματία την διασύνδεση ανατολής και δύσης μέσα από τα εδάφη 

της με αγωγούς φυσικού αερίου. Στον τομέα του πετρελαίου, ο ελληνικών συμφερόντων 

Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ είναι παρών στην ΝΑ Ευρώπη40.  

 

 

II.iii. Η έννοια του ενεργειακού κόμβου 

 

                                                 
36 www.mfa.gr (Σχετική Ιστοσελίδα για το ΕΣΟΑΒ) 
37 www.mfa.gr (Σχετική Ιστοσελίδα των Γραφείων Εμπορικών Συμβούλων στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και των 
Βαλκανίων) 
38 Βλέπε σχετικά κεφάλαια διατριβής «Tουρκία: Εμπνευστής και Πρωταγωνιστής» και «HΠA: Ο καλύτερος 
πελάτης των πετρελαίων της Κασπίας» 
39 Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο της διατριβής που αφορά την «Ενεργειακή Ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής 
του Εύξεινου Πόντου» 
40 Ελέγχει ένα στρατηγικής θέσεως διυλιστήριο (ΟΚΤΑ στα Σκόπια), δύο αγωγούς (ένα πετρελαίου: 
Θεσσαλονίκη – Σκόπια και ένα προϊόντων πετρελαίου: Σκόπια Κοσσυφοπέδιο), τρία τερματικά σημεία κλειδιά 
στην Αδριατική (Δυρράχιο, Bar, Lipci), εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και προϊόντων (Μαυροβούνιο, 
Αλβανία) και δίκτυα εμπορίας υγρών καυσίμων (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία και μελλοντικώς Βουλγαρία, 
ΠΓΔΜ), ενώ για την πενταετία 2002 – 2006 επενδύσεις ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ.  

http://www.mfa.gr/
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Η Τουρκία διαθέτει αναμφισβήτητα στρατηγικό πλεονέκτημα στις ενεργειακές διασυνδέσεις 

με τη γεωγραφική θέση που την καθιστά γέφυρα ενεργειακής ζεύξης ανατολής και δύσης, 

αλλά και μεταφοράς υδάτων στην Μέση Ανατολή στον άξονα βορρά – νότου. Οι 

περισσότεροι από τους σχεδιαζόμενους διαδρόμους πετρελαίου και φυσικού αερίου με 

διεύθυνση Ανατολή – Δύση που συνδέουν την Κασπία και Κεντρική Ασία με την ΝΑ 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ διέρχονται από την Τουρκία. Αντιθέτως η Ελλάδα θεωρητικά θα 

μπορούσε να παρακαμφθεί. Βορείως από την σύνδεση Κωστάντζα – Τεργέστη, δυτικώς με 

την παραεγνατεία χάραξη ΑΜΒΟ στον άξονα Μπουργκάς – Σόφια – Σκόπια – Βλορ και 

νοτίως από τον αγωγό Τσεϊχάν με δεξαμενόπλοια που πλέουν νότια των Δωδεκανήσων και 

της Κρήτης. Επομένως,  και ειδικά για το πετρέλαιο, η θεωρία περί ενεργειακού κόμβου της 

Ελλάδας αποτελούν ένα όραμα που σε συνδυασμό με την ενεργό ενεργειακή διπλωματία της 

χώρας εστιάζεται για περισσότερο από 10 χρόνια στην υποστήριξη του αγωγού Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη. Παρ’ όλα αυτά οι προσπάθειες για την κατασκευή του έχουν αρχίσει να 

αποφέρουν καρπούς41.  

Στις αρχές Μαρτίου του 2005 ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες για τον 

αγωγό Μπουργκάς–Αλεξανδρούπολη που είχε στη Μόσχα η ελληνική αντιπροσωπεία, με την 

αντίστοιχη ρωσική και βουλγαρική, στο πλαίσιο της Τριμερούς Διακυβερνητικής Επιτροπής 

που έχει συσταθεί για το θέμα αυτό. Μετά το τέλος των συνομιλιών ο επικεφαλής της 

ελληνικής αντιπροσωπείας, υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, έκανε την εξής 

δήλωση: «Η Ομάδα Πρωτοβουλίας των Εταιριών αφού εξέτασε όλες τις οικονομικές 

παραμέτρους του έργου και τις απαντήσεις που έδωσαν οι κυβερνήσεις των τριών χωρών στο 

ερωτηματολόγιο που υπέβαλε, και οι οποίες κρίθηκαν απόλυτα  ικανοποιητικές, κατέληξε 

στην υπογραφή Πρωτοκόλλου και συνέστησε ανεπιφύλακτα στις τρεις αντιπροσωπείες να 

προχωρήσουν στην υπογραφή του Πολιτικού Μνημονίου. Καθορίστηκε η 15η Απριλίου του 

2005, ως την τελική ημερομηνία υπογραφής του Πολιτικού Μνημονίου στη Σόφια»42. 

Η κινητικότητα που παρατηρείται για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην 

περιοχή αλλά και στην σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 

θέση της είναι το ίδιο σημαντική με αυτή της Τουρκίας. Ωστόσο είναι εξαιρετικά αξιόλογη 

ως ενεργειακού κόμβου αν συμπεριληφθούν τα σχέδια για την κατασκευή αγωγού φυσικού 

αερίου και για την δημιουργία περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (REM: Regional 

                                                 
41 Χαιρετισμός υπουργού Ανάπτυξης ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ στη συνάντηση της Επιτροπής Ελλάδας - 
Βουλγαρίας και Ρωσίας για το έργο του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Δελτίο Τύπου 
Υπουργείου Ανάπτυξης, 4 Νοεμβρίου 2004, www.ypan.gr  
42 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδας, 10 Μαρτίου 2005, www.ypan.gr.  

http://www.ypan.gr/
http://www.ypan.gr/


Electricity Market) στην ΝΑ Ευρώπη με άξονα αναφοράς την Ελλάδα και με την υποστήριξη 

της ΕΕ. 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης υποστηρίζει ένθερμα το σχέδιο συμφωνίας με 

το οποίο προωθείται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η  διαμόρφωση της Ενιαίας 

Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας43 στη Νότιο-Ανατολική  Ευρώπη  και δραστηριοποιείται 

ώστε η χώρα μας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες υλοποίησης του.  Για το 

σκοπό αυτό συστήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης Συντονιστικό Όργανο  υπό τον υφυπουργό 

κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων  από το υπουργείο Εξωτερικών, τη 

ΡΑΕ, τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. , τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη ΔΕΠΑ Α.Ε. προκειμένου να συντονίζονται  οι 

δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων44.  

Υπό αυτό το πρίσμα η έννοια του ενεργειακού κόμβου έχει γεωοικονομικό αντίκρισμα στην 

περίπτωση του ηλεκτρισμού με την πραγματοποιηθείσα υποθαλάσσια ζεύξη Ελλάδας – 

Ιταλίας και την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στην δημιουργία της REM. Επομένως, είναι 

ρεαλιστική η προοπτική δημιουργίας ενιαίας Βαλκανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές (UCPTE: Union Pour la Coordination de la Production et du 

Transport de l’Electricite), και διασυνοριακό πλέγμα διασυνδέσεων δικτύων υψηλής 

τάσεως45. Οι σχετικές ανακοινώσεις και η συμφωνία των Αθηνών του Νοεμβρίου 2002 

γνωστή ως The Athens Process46 κατέληξαν σε ρεαλιστικές αποφάσεις. Ο κάθετος άξονας 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: κεντρική Ευρώπη – Βοσνία – Κροατία – Σερβία – ΠΓΔΜ – 

Ελλάδα καθώς και ο οριζόντιος άξονας Τουρκία – Ελλάδα – Ιταλία με υποθαλάσσια ζεύξη 

αποτελούν βιώσιμη προοπτική. Απόδειξη ότι και η Ιταλία εξέφρασε το ενδιαφέρον να 

συμμετάσχει στην REM.  

 

                                                 
43 Στη νέα Ενιαία Περιφερειακή Αγορά θα  συμμετέχουν όλες οι Βαλκανικές χώρες μαζί με την Αυστρία ,Ιταλία, 
Σλοβενία και Ουγγαρία, ενώ  την περασμένη  εβδομάδα  στη Βιέννη συζητήθηκε το Σχέδιο της Συνθήκης που 
θα διέπει τη λειτουργία της στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και  φυσικού αερίου. Βλέπε παράρτημα σχετικά 
με την  ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ της Περιφερειακής Αγοράς Ενεργείας της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης 
44 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης, 27 Ιουλίου 2004, www.ypan.gr  
45 Στην αγορά αυτή η Ελλάδα διαθέτει το πλέον αξιόπιστο δίκτυο παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του, δεδομένου ότι στην 
προοδευτικά απελευθερωμένη εγχώρια ηλεκτρική αγορά εισέρχονται πλέον εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.  
46 www.ypan.gr.   

http://www.ypan.gr/
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III. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ οδηγός για τα ελληνικά 

σχέδια.  

 

 

III.i. Η Ασφάλεια Εφοδιασμού οξυγόνο για τα ελληνικά σχέδια  

 

Για λόγους πρόνοιας και με την προϋπόθεση ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική στηρίζεται 

στην ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού τα ελληνικά σχέδια θα πρέπει να 

στηρίζονται σε αυτή την λογική για να είναι πραγματοποιήσιμα. Ως εκ τούτου μέχρι 

να αποκρυσταλλωθεί στην Τουρκία η νέα ευρωπαϊκή αντίληψη, ο ενεργειακός 

εφοδιασμός της Ελλάδας να πραγματοποιείται μέσω Τουρκίας και όχι από την 

Τουρκία47. 

Εάν κατά την φάση της ευρωπαϊκής διαδρομής της Τουρκίας (Road Map) και για 

λόγους ανεξάρτητους από την βούληση της Ελλάδας σημειωθεί εμπλοκή είναι 

πιθανόν η Τουρκία αταβιστικά να επιστρέψει στην αντιπαράθεση της με την Ελλάδα 

προκαλώντας κρίσεις σαν μέσο άσκησης πίεσης προς τους τρίτους από τους οποίους 

εν τέλει εξαρτάται η ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση ο 

ενεργειακός εφοδιασμός της Ελλάδας θα επηρεαζόταν αρνητικά, ενδεχόμενο που δεν 

θα πρέπει να αποκλείεται όσο απομακρυσμένο και αν φαίνεται στην παρούσα φάση. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι θετικό ότι η αρχική συμφωνία για την αγορά φυσικού αερίου 

από την Τουρκία αφορά μικρές ποσότητες από την περίσσεια της Τουρκίας 

πουπροέρχεται από εισαγωγές, οι οποίες προς το παρόν υπερβαίνουν τις ανάγκες 

της48. Η Τουρκία όμως σε αυτή την περίπτωση δεν είναι χώρα διαμετακόμισης 

(transit) με όλες τις διασφαλίσεις και διεθνείς υποχρεώσεις που εξασφαλίζει η 

Συνθήκη του Ενεργειακού Χάρτη49 που έχει επικυρώσει και η ίδια, αλλά χώρα 

προέλευσης (origin) με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια εφοδιασμού της 

Ελλάδας που είναι απλώς ο αντισυμβαλλόμενος στο διμερές σχήμα.   

                                                 
47 Η Τουρκία λόγω ταχύρυθμης οικονομικής ανάπτυξης ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα 
έλλειψης ενέργειας. Προκειμένου να αποφύγει αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη επιδόθηκε σε μία 
προσπάθεια εξασφάλισης του εφοδιασμού της σε φυσικό αέριο από διαφορετικές πηγές αν και ο 
βασικός προμηθευτής ήταν και παραμένει η Ρωσία. Συνήψε ωστόσο συμφωνίες με το Ιράν, το 
Αζερμπαϊτζάν , το Τουρκμενιστάν για μακροπρόθεσμο εφοδιασμό με αέριο.  
48 Βλέπε σχετικά Παράρτημα κεφαλαίου για την προσφορά και την ζήτηση Φυσικού Αερίου στην 
Τουρκία.   
49 www.europa.eu.int, Επιτροπή Ενέργειας και Μεταφορών. Βλέπε Πλήρες Κείμενο της Συνθήκης 
του Χάρτη Ενέργειας στο σχετικό παράρτημα  

http://www.europa.eu.int/


 

III.ii. Φυσικό Αέριο: Η Ενεργειακή Γέφυρα της ΕΕ με τον ΟΣΕΠ μέσω Ελλάδας  

 

 

ii.i. Διασυνοριακές Διασυνδέσεις της Ελλάδας με φυσικό αέριο  

 

Το 50% περίπου των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου κατέχουν από κοινού 

η Ρωσία (περίπου 35%) και το Ιράν (περίπου 15%). Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής 

θέσης και των άριστων σχέσεων που παραδοσιακά διατηρεί με τις δύο αυτές χώρες 

είναι φυσικό να τις θεωρεί σαν τους κύριους προμηθευτές της. Επιπλέον για λόγους 

διασποράς του κινδύνου προμηθεύεται φυσικό αέριο από την Αλγερία (με την μορφή 

LNG) χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα μελλοντικών εισαγωγών LNG από τις 

άλλες δύο γειτονικές χώρες, Αίγυπτο και Λιβύη ή και την Κασπία.  

Η ελληνική ιδιαιτερότητα έγκειται στο ότι ενώ διαθέτει την ευχέρεια να 

διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας αερίου (Ρωσία, Αλγερία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, 

Βόρειος Αφρική), δεν διαθέτει ανάλογη δυνατότητα στις οδεύσεις αεριαγωγών, οι 

περισσότεροι από τους οποίους υποχρεωτικώς θα διέρχονται από την Τουρκία50. 

Επομένως, για να μην υπάρξει πέραν ενός επιτρεπτού ορίου εξάρτηση, θα πρέπει να 

αναζητηθούν εναλλακτικές επιλογές. Δεδομένου ότι η τεχνολογία LNG γίνεται με την 

πάροδο του χρόνου φθηνότερη και απλούστερη, θα μπορούσε για παράδειγμα να 

εξεταστεί η σκοπιμότητα κατασκευής στην Κρήτη τερματικού σταθμού LNG 

ιρανικής ή αραβικής (Αίγυπτος, Λιβύη, Κατάρ) προέλευσης επιλύνοντας και το 

χρόνιο πρόβλημα λειψενέργειας της Κρήτης.  

Ως προς τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου με την Κεντρική Ασία (Ιράν, 

Τουρκμενιστάν)51 και την Υπερκαυκασία (Αζερμπαϊτζάν, πεδία Shakh Deniz) η 

Ελλάδα υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει γέφυρα διασύνδεσης με την 

ΕΕ (Ιταλία) πιθανώς και με τα δυτικά Βαλκάνια στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκη – 

Σκόπια – Σερβία – Βοσνία – Ερζεγοβίνη – Σλοβενία – Αυστρία52. Τα δύο σχέδια 

έχουν ως κοινό παρανομαστή παραλαβή φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας53. Η 

υπογραφή το Μάρτιο 2002 μνημονίων κατανόησης (MOU) και διακηρύξεων 
                                                 
50 Βλέπε σχετικά Παράρτημα κεφαλαίου για τις ενεργειακές διασυνδέσεις της Τουρκίας  
51 Βλέπει σχετικό υποκεφάλαιο «Οι μικροί «παίχτες» ισορροπούν στην σκακιέρα».    
52 Απόφαση για την ένταξη τους στα διευρωπαϊκά δίκτυα και για την αύξηση της χρηματοδότησης 
τους. Δελτίο Τύπου με θέμα: O A. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ. 7 Ιουνίου 2002, www.ypan.gr  
53 Βλέπε σχετικά Παράρτημα κεφαλαίου με χάρτες αγωγών  

http://www.ypan.gr/


πρόθεσης (MOI) εφοδιασμού της Ελλάδας με φυσικό αέριο από το Ιράν54 ή και το 

Αζερμπαϊτζάν, μέσω Τουρκίας, είναι θετική και χρήσιμη, διότι συμβάλλει στην 

προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας βελτιώνοντας την ασφάλεια 

ενεργειακού εφοδιασμού, που αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της ενεργειακής 

ευρωπαϊκής πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα στα σχέδια της αυτά 

απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ, ωστόσο δεν είναι και πάλι μόνη.  

 

 

ii.ii. Διασυνδέσεις με το Ιράν  

 

Το 1991 – 1992 για πρώτη φορά55 τέθηκε επισήμως από την τότε Δημόσια 

Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ ΑΕ) προς το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας 

και Τεχνολογίας (Ανάπτυξης) πρόταση προμήθειας φυσικού αερίου από το Ιράν μέσω 

Τουρκίας. Μικτή Ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών56 επισκέφτηκε την Τεχεράνη και τη 

Ρώμη για να διερευνήσει τη δυνατότητα σχεδιασμού αεριαγωγού από τα Ιράν στην 

Ελλάδα και Ιταλία μέσω Τουρκίας, με τερματικό σταθμό την ανατολική ακτή της 

Ιταλίας57. Με βάση τα δεδομένα της εποχής, η βολιδοσκόπηση αφορούσε αγωγό 

μήκους 657 χλμ. από τα Έλληνο – Τουρκικά σύνορα μέχρι τις ακτές του Ιουνίου με 

διάμετρο 60’’ και πίεσης λειτουργίας 80 bar με υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 110 χλμ. 

σε μέγιστο βάθος θαλάσσης 725-980 μέτρα. Η στρατηγική του επιλογή βασίστηκε 

στους εξής παράγοντες:  

• Στις παραδοσιακά άριστες σχέσεις της Ελλάδας με την Ισλαμική Δημοκρατία 

του Ιράν αλλά και τις καλές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ιταλίας  

• Στον τότε εφοδιασμό της ΔΕΠ με ιρανικό αργό πετρέλαιο σε ποσοστό άνω 

του 40% του συνόλου των εισαγωγών με διακρατικές συμβάσεις 

• Στην ανάδειξη του Ιράν σαν αξιόπιστης πηγής εφοδιασμού ιδιαιτέρως μετά 

την ανακάλυψη των γιγαντιαίων κοιτασμάτων αερίου στο νότιο Παρς  

                                                 
54 Μετά την υπογραφή του μνημονίου με το Ιράν, η αμερικανική πολιτική ηγεσία είχε εκφράσει την 
έντονη αντίθεση της λόγω των περιορισμών που απορρέουν από την νομοθεσία ILSA (των ΗΠΑ) 
55 Η ιδέα να εφοδιαστεί η Ελλάδα με φυσικό αέριο από το Ιράν μέσω Τουρκίας ανήκει στον πρώην 
Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΠ κ. Παναγιώτη Κούτσικο. Στη συνέχεια η ιδέα εμπλουτίστηκε με 
υποθαλάσσια σύνδεση με την Ιταλία και εφοδιασμό της με ιρανικό αέριο.  
56 Στελέχη από ελληνικής πλευράς από την ΔΕΠ, ΔΕΠΑ, Εθνική Επιτροπή Ενέργειας, από ιταλικής 
ENI, AGIP, Snamprojeti.  
57 Μιχάλης Μυριάνθης, «Η Θράκη ως ενεργειακό διαμετακομιστικό κέντρο: Προβλήματα και 
Προϋποθέσεις», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 4, (1) Αθήνα, 1998, σελ. 61-75 



• Στην ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού φυσικού αερίου της 

Ελλάδας πέραν της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Αλγερίας, για λόγους 

ασφάλειας του εφοδιασμού, που αποτελεί και την πάγια πολιτική της ΕΕ 

• Στην ανάγκη εναρμόνισης με την κρατούσα στην ΕΕ τάση διαφοροποίησης 

του ενεργειακού ισοζυγίου των κρατών μελών (energy mix) με σταδιακή 

υποκατάσταση του ρυπογόνου πετρελαίου με το «ευγενές» φυσικό αέριο 

• Στην ανάγκη του Ιράν να ξεπεράσει την διεθνή απομόνωση του λόγω των 

περιορισμών που απορρέουν από την νομοθεσία ILSA (των ΗΠΑ) και να 

σφυρηλατήσει δεσμούς με την ΕΕ, την Ρωσία και τρίτες χώρες.  

 

Η στρατηγική αυτή, η οποία με εξαίρεση το δεύτερο σημείο, θα μπορούσε να έχει 

διαχρονικό χαρακτήρα εμφάνιζε ωστόσο πέντε εγγενείς αδυναμίες:  

 

• Να παρακαμφθούν οι πάγιες επιφυλάξεις έως αντιρρήσεις των ΗΠΑ 

• Η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας – Ιράν κατ’ ανάγκη θα διέρχεται από την 

Τουρκία (transit). Οι διακυμάνσεις στις σχέσεις των δύο χωρών θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας58.  

• Η διασύνδεση Ιράν – Τουρκίας – Ελλάδας για να είναι οικονομικά βιώσιμη θα 

πρέπει μέρος των ποσοτήτων του αερίου να αναλωθεί από την Ελλάδα και ένα 

μεγάλο μέρος να παροχετευτεί σε τρίτες χώρες, κοινοτικές κατά προτίμηση 

(Ιταλία). Αυτό συνεπάγετο απορρόφηση από την Ελλάδα σημαντικών 

ποσοτήτων πέραν των προβλεπόμενων από τις συμβατικές υποχρεώσεις με τη 

Ρωσία, που τότε υπολογιζόταν ότι θα κάλυπταν τις ελληνικές ανάγκες για μία 

τουλάχιστον δεκαετία 

• Να προκριθεί από το Ιράν η «ελληνική ή νότια οδός» έναντι του 

εναλλακτικού βόρειο κλάδου Ιράν – Τουρκία – Βουλγαρία – Βίζεγκραντ.  

• Το ιρανικό φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας να έχει για την Ιταλία ανταγωνιστική 

τιμή έναντι του αερίου που προμηθευόταν η Ιταλία από την Αλγερία μέσω 

των στενών της Μεσσήνης και μελλοντικώς μετά το 205 από τη Λιβύη με 

παροχή 11 δις. κυβικά μέτρα το χρόνο.  
                                                 
58 Την εποχή εκείνη οι δύο πρωθυπουργοί Μητσοτάκης και Γιλμάζ είχαν εγκαινιάσει διάλογο για την 
επίλυση των διμερών προβλημάτων, με έμφαση στην νομική και μόνη διαφορά οριοθέτησης της 
υφαλοκρηπίδας (συνάντηση του Παρισιού). Το κλίμα ήταν γενικά θετικό αλλά δεν σημειώθηκε 
ουσιαστική πρόοδος. Το εκκρεμές πρόβλημα επανατοποθετείται σε καλύτερες βάσεις λόγω και της 
ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας.  



 

 

Δεκαπέντε χρόνια μετά η πρόθεση της Ελλάδας να διασυνδεθεί ενεργειακά με το Ιράν 

εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από τις ΗΠΑ, αλλά η ραγδαία 

βελτίωση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων κατέστησε την διασύνδεση Ελλάδας – 

Τουρκίας – Ιράν πραγματοποιήσιμη. Παρά τις ελληνικές πρωτοβουλίες της 

ενεργειακής διπλωματίας και τις προκαταρκτικές συμφωνίες που υπογράφτηκαν στο 

υψηλότερο επίπεδο για την παροχή ιρανικού φυσικού αερίου59 φαίνεται πιθανότερο 

να προηγείται η διασύνδεση Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας και να 

ακολουθήσει η διασύνδεση με το Ιράν όποτε και αν ομαλοποιηθούν οι σχέσεις ΗΠΑ 

– Ιράν.  

 

ii.iii. Διασυνδέσεις με την Υπερκαυκασία  

 

Οι ΗΠΑ από τα πρώτα χρόνια ανεξαρτητοποίησης των πρώην σοβιετικών 

δημοκρατιών της Κασπίας επεδίωξε να αναζητήσει εξαγωγικές αγορές για τα 

κοιτάσματα τους. Η στρατηγική αυτή βασίστηκε σε τέσσερις συνιστώσες:  

 

• Τα δυτικά κεφάλαια των πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού 

αερίου που επενδύθηκαν στην Υπερκαυκασία, Κασπία και Κεντρική Ασία με 

εξαίρεση το Ιράν, και που είναι στην πλειοψηφία τους αμερικανικά ή 

ισοδυνάμως έχουν διατεθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμμέσως 

ελέγχονται από τις ΗΠΑ θα αποσβεστούν ταχύτερα και θα αποφέρουν κέρδη 

• Οι νέοι αεριαγωγοί που θα κατασκευαστούν θα χρησιμοποιήσουν σε μεγάλο 

ποσοστό δυτική και αμερικανική τεχνογνωσία δημιουργώντας για τις 

αντίστοιχες κατασκευαστικές και εργοληπτικές εταιρείες σημαντικό 

αντικείμενο απασχόλησης σε εποχές γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας  

• Η δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος ενδεχομένως και ευφορίας αλλά και 

η θεμελίωση ισχυρής οικονομικής βάσης στις χώρες της Υπερκαυκασίας 

(Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και δευτερευόντως Γεωργία) με σφυρηλάτηση 

αξιόλογων οικονομικών συμφερόντων με την Δύση, θα λειτουργήσει σαν 

φυγόκεντρη δύναμη από την άμεση επιρροή της Ρωσίας.  
                                                 
59 Επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου Μοχάμαντ Χαταμί στην Αθήνα Μάρτιος 2002 και επίσκεψη του 
τότε Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άκη Τσοχατζόπουλου στην Τεχεράνη, τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.  



• Επιπλέον, η Ρωσία επεξεργάζεται σχέδιο δημιουργίας Ευρασιατικής 

συμμαχίας των χωρών παραγωγών φυσικού αερίου στην Κεντρική Ασία 

(Ρωσία, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν)60. Με οικονομικούς 

όρους πρόκειται για αίτημα δημιουργίας cartel φυσικού αερίου, στο οποίο η 

Ρωσία γενικότερα και η Gazprom ειδικότερα θα έχουν ρόλο αντίστοιχο με 

εκείνο της Σαουδικής Αραβίας στον ΟΠΕΚ. Οι ΗΠΑ αλλά και η Δύση εν 

γένει είναι αντίθετες στις εναρμονισμένες πρακτικές που δημιουργούν 

στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Επομένως, έχουν κάθε λόγο να ενθαρρύνουν 

τα κράτη της Κασπίας να αναζητήσουν αυτοτελώς καταναλώτριες αγορές, 

ώστε να μην χρειαστεί να συνασπιστούν συγκροτώντας ολιγοπώλια 

προκειμένου να διαπραγματευτούν συλλογικά τιμές, ύψος παραγωγής και 

διάθεσης, εν ολίγοις, έλεγχο της προσφοράς. Η κατάσταση φαίνεται πάντως 

να έχει διαφοροποιηθεί μετά την έναρξη και την ενδυνάμωση του ευρω-

ρωσικού διαλόγου61.  

 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ελληνικές πρωτοβουλίες τον Απρίλιο του 2002 και η 

υπογραφή μνημονίου στο Μπακού για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από το 

Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας κινήθηκαν προς την σωστή κατεύθυνση 

εξυπηρετώντας την παραπάνω στρατηγική των ΗΠΑ αλλά και της ΕΕ σχετικά με 

την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αναπτύσσοντας εναλλακτικές οδούς.  

 

ii.vi. Διασυνδέσεις με τον νότο (Βόρεια Αφρική) 

 

Πρόκειται για το αιγυπτιακό σχέδιο κατασκευής αεριαγωγού μήκους 400 χιλιομέτρων 

που θα μεταφέρει υποθαλάσσια παράλληλα με την ακτογραμμή φυσικό αέριο στο 

Ισραήλ και στην Παλαιστινιακή διοίκηση (εφόσον και όποτε οι μελλοντικές πολιτικές 

εξελίξεις το επιτρέψουν) στο Λίβανο, την Ιορδανία, την Κύπρο και την Τουρκία. 

Σημαντικό είναι ο εφοδιασμός της Κύπρου προβλέπεται να γίνεται αυτοτελώς από 

κλάδο που θα ξεκινάει από τον Λίβανο ή την Συρία. Σχετικό μνημόνιο κατανόησης 

υπογράφηκε στις αρχές του 2002 στο Αμάν μεταξύ των Αράβων υπουργών ενέργειας 

των ενδιαφερομένων χωρών. Το κόστος του έργου προϋπολογίζεται σε 1 δις. ευρώ 

                                                 
60 Την πρόταση διατύπωσε στις αρχές του 2002 ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με έμφαση την 
«διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης φυσικού αερίου». 
61 www.europe.eu.int, Report Progress of Dialogue between EU and Russia  

http://www.europe.eu.int/


ενώ την χρηματοδότηση, κατασκευή και εκμετάλλευση θα αναλάβει η υπό σύσταση 

εταιρεία Arab Company for Gas με έδρα τον Λίβανο. Στην ιδρυτική συνάντηση οι 

Άραβες αλλά και ο Κύπριος υπουργός τόνισαν ότι η εταιρεία είναι ανοικτή σε 

συμμετοχή και άλλων αραβικών κρατών εφόσον το επιθυμούν. Η πρόσκληση 

προφανώς αφορούσε την Λιβύη, η οποία σχεδιάζει να διασυνδεθεί με υποθαλάσσιο 

αγωγό φυσικού αερίου παροχής 11 δις. κυβικών μέτρων ανά χρόνο με την Ιταλία 

(άξονας Τρίπολης Λιβύης – Σικελία). Η Ελλάδα θα μπορούσε ενδεχομένως να 

εφοδιαστεί μέσω Τουρκίας από τον αραβικό αεριαγωγό στα πλαίσια της Ευρω- 

Μεσογειακής Συνεργασίας62.  

 

 

ii.v. Ανταγωνιστικές Προτάσεις  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των ελληνικών σχεδίων τα οποία θα 

αποτελέσουν την ενεργειακή γέφυρα της ΕΕ με την ευρύτερη περιοχή του ΟΣΕΠ 

αλλά και θα επιβεβαιώσουν την υπόθεση μας ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει 

τον ρόλο του Ευρωπαίου πρωταγωνιστή και παράλληλα μεσολαβητή μεταξύ της 

συγκεκριμένης περιφέρειας και της Δύσης θα πρέπει να υπάρξουν αξιόπιστες μελέτες 

βιωσιμότητας των επενδύσεων αυτών με εξασφάλιση χρηματοδότησης για την 

δημιουργία κάθετου βαλκανικού άξονα μεταφοράς αζέρικου ή ιρανικού φυσικού 

αερίου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οι ποσότητες από 

τους παραγωγούς αλλά και να δεσμευτούν οι καταναλωτές για την παραλαβή τους. Οι 

ελληνικές πολιτικές διαβεβαιώσεις αλλά και η ένταξη της κατασκευής των αγωγών 

στα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα αποτελούν μία ελπιδοφόρο εγγύηση για το 

μέλλον τους63.  

Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο αυτό τη στιγμή μάλιστα που ο αγωγός φυσικού αερίου 

Τουρκία – Ελλάδα – Ιταλία αλλά και ο βαλκανικός άξονας του αντιμετωπίζουν  

ισχυρούς ανταγωνισμούς. Θα πρέπει να διερευνηθεί αν τα κράτη διέλευσης θα 

προτιμήσουν εφοδιασμό αερίου μέσω της ελληνικής οδού ή θα επιλέξουν την 

                                                 
62 WPA, “Meeting the Challenge of Europe’s energy needs”, North Africa special report, WPA Energy, 
Investment and Politics, London, Vol. XXXII, No. 43, 4 November 2002, page 7-10.  
63 Ανακοινώσεις Τύπου από την Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας του ΟΣΕΠ στην Αλεξανδρούπολη, 
4 – 5 Μαρτίου 2005, www.ypan.gr, www.mfa.gr.   

http://www.ypan.gr/
http://www.mfa.gr/


συμμετρική Τούρκο – Αυστριακή χάραξη64 (Τουρκία  - Βουλγαρία – Ρουμανία – 

Ουγγαρία – Αυστρία) ή ακόμα και τον παραδοσιακό προμηθευτή (Ρωσία) που 

διαθέτει βασική υποδομή δικτύων μεταφοράς. Το Τούρκο – Αυστριακό σχέδιο65 είναι 

φανερά ανταγωνιστικό των ελληνικών σχεδίων διασύνδεσης των δυτικών Βαλκανίων 

με την Κεντρική Ευρώπη, καθώς πλεονεκτεί διότι διέρχεται από περισσότερο 

οικονομικά αναπτυγμένα κράτη σε σχέση με τα δυτικά Βαλκάνια με μεγαλύτερες 

ενεργειακές ανάγκες και αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Επίσης διέρχεται 

από δύο (Αυστρία – Ουγγαρία) και ενδεχομένως το 2007 από τέσσερις χώρες μέλη 

της ΕΕ (Ρουμανία – Βουλγαρία) έναντι τριών (Ελλάδα, Σλοβενία, Αυστρία) του 

ελληνικού σχεδίου.  

Η δημιουργία του βαλκανικού άξονα μέσω Ελλάδας θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά 

και με το υπάρχον ρωσικό δίκτυο της γιγαντιαίας κρατικής εταιρείας Gazprom που 

διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο. Η δυνητική ανταγωνιστική αυτή σχέση 

αποτέλεσε κίνδυνο και για την υλοποίηση άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος σχεδίων, 

στα οποία εμπλέκεται η Ρωσία όπως για παράδειγμα ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη.  

Οι εμπορικές ανακατατάξεις των ρωσικών εταιρειών66 μετά το 2001 επηρέασαν και 

εξακολουθούν να επηρεάζουν και την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και επομένως και τα 

ελληνικά σχέδια. Οι ρωσικές προτεραιότητας αντανακλώνται στον προσδιορισμό των 

έργων κοινού ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Ευρω- Ρωσικού Ενεργειακού 

Διαλόγου στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που έγιναν από τον Νοέμβριο του 200267 

μέχρι και σήμερα μεταξύ του Κρεμλίνου και υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΕ αλλά 

και Ευρωπαίων ηγετών.  Στην πρώτη συνάντηση είχε συμφωνηθεί η ενίσχυση της 

εξαγωγής ρωσικών υδρογονανθράκων από την Βαλτική οδό, περιοχή ενδιαφέροντος 

της ΕΕ. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή στρατηγική γνωστής Northern Dimension 
                                                 
64 Από τον Μάιο του 2002 πέντε εταιρείες φυσικού αερίου BOTAS (Τουρκία), Bulgargaz (Βουλγαρία), 
Tangaz (Ρουμανία), Mol (Ουγγαρία) και  OMV (Αυστρία), έχουν υπογράψει μνημόνιο δημιουργίας 
του κάθετου άξονα.  
65 NEFTE COMPASS (2002), “Alliance to study Turkey – Austria Gas Line” Weekly Publication on 
Oil & Gas in The FSU & Eastern Europe, Vol. 11, No. 49, London, December 5, 2002, page 5  
66 Σχέδια για την τροφοδοσία με ρώσικο πετρέλαιο της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ από την θάλασσα 
του Μπάρεντς. Με την Συνθήκη της Σαγκάης (2001) επιχειρείται διείσδυση στην αγορά της Κίνας 
μέσω πετρελαιαγωγού από την Δυτική Σιβηρία στο Ντεγκ της Μαντζουρίας προϋπολογισμού 2 δις. 
δολαρίων. Παράλληλα εξετάζεται με ιαπωνική παρότρυνση χάραξη πετρελαιαγωγού από την 
ανατολική Σιβηρία στην Nakhodka, ρωσικό λιμάνι στον Ειρηνικό και από εκεί στην Ιαπωνία. Το 
Σιβηρικό πετρέλαιο θα τροφοδοτεί δια θαλάσσης και τα διυλιστήρια της Δυτικής ακτής των ΗΠΑ. 
Επιπλέον, δημιουργείται εμπορική βάση στην Σιγκαπούρη για τον εμπορικό έλεγχο της ροής 
πετρελαίου στην ΝΑ Ασία και Άπω Ανατολή.  
67 Συνάντηση του Βίκτορ Κριστένκο, Ρώσου Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και του ανώτερου 
κοινοτικού στελέχους Φρανσουά Λαμουρό.  



Geographic Area68. Επιπλέον είχαν συμφωνήσει στην αναβάθμιση και επέκταση της 

περίφημης Yaman Gas Pipeline69, που αποτελεί την ραχοκοκαλιά του συστήματος 

φυσικού αερίου, που τροφοδοτεί την ανατολική και κεντρική Ευρώπη με σιβηρικό 

αέριο. Στα συμφωνηθέντα ήταν και η αναβάθμιση και αλλαγή της φοράς ροής του 

τοπικού αγωγού πετρελαίου Adria της Αδριατικής και η σύνδεση του με τον 

νοτιοδυτικό κλάδο τους συστήματος πετρελαιαγωγών Druzhba (Φιλία)70.    

Με το σχέδιο Druzhba – Adria παρακάμπτεται ο Βόσπορος όπου διέρχονται σκάφη 

εκτοπίσματος 150.000 τόνων και ακυρώνονται οι συνέπειες των μονομερών 

τουρκικών περιορισμών71 στην ναυτιλία που πλήττουν το ρωσικό εμπόριο 

πετρελαίου στη Μεσόγειο. Για μία ακόμα φορά διαπιστώνεται ότι το τουρκικό 

επιχείρημα72 περί αναγκαιότητας παράκαμψης του Βοσπόρου για περιβαλλοντικούς 

λόγους, το οποίο είχε ως στόχο εκτός από την αναβάθμιση τους στα ενεργειακά 

δρώμενα της περιοχής και την αποδυνάμωση του ενεργειακού γίγαντα Ρωσία, είχε 

διαφορετικό αποτέλεσμα. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σχεδίων 

εναλλακτικών αγωγών -  σε αυτούς εντάσσονται και τα ελληνικά σχέδια - αλλά και 

την αναζήτηση εξαγωγικών οδών του ρωσικού πετρελαίου και αερίου.  

Ωστόσο η παράκαμψη του Βοσπόρου με το ρωσικό σχέδιο Druzhba – Adria73 

επηρεάζει αρνητικά τους εναλλακτικούς πετρελαιαγωγούς μεταξύ των οποίων και 

αυτόν του Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη με εξαίρεση των αγωγό Κωστάντζα – 

Τεργέστη, ο οποίος  σχεδιάζει να εφοδιάζει με πετρέλαια της Κασπίας το σύστημα 

αγωγών Transalpine της Ιταλίας και από εκεί τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Η ρωσική 
                                                 
68 Λέκκα Αναστασία, «Η Βόρεια Διάσταση. Λόγοι δημιουργίας και προοπτικές», Αγορά Χωρίς 
Σύνορα, Τόμος 8, Τεύχος 2, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2002, σελ. 140-153  
69 Στην Ευρώπη η διείσδυση του φυσικού αερίου μεγιστοποιήθηκε την δεκαετία του 1980 με τον 
εφοδιασμό της τότε δυτικής Ευρώπης από την Σοβιετική Ένωση με τον περίφημο αγωγό αερίου Yamal 
μήκους 5.802 χλμ. που συνδέει τα κοιτάσματα της Σιβηρίας (Ουρενγκόι) με την Γερμανία, Ιταλία και 
Γαλλία. Ήταν η εποχή της εφαρμογής της διορατικής Ostpolitik του Βίλι Μπραντ που ουσιαστικά 
χειραφετούσε ενεργειακά τη δυτική Ευρώπη. Οι ΗΠΑ επέκριναν την πολιτική αυτή και στις 8 
Φεβρουαρίου του 1982 ενέταξαν τον αεριαγωγό στο εμπάργκο κατά της ΕΣΣΔ μετά και τα γεγονότα 
στην Πολωνία. Ωστόσο το εμπάργκο ήρθει  στις 13 Νοεμβρίου του 1982 μετά τις πιέσεις που άσκησαν 
στον τότε Πρόεδρο Ρέιγκαν οι αμερικανικές εργοληπτικές εταιρείες κατασκευής του.   
70 NEFTE COMPASS, “Bypass Operation, Russia Develops a Taste for Bypass”, Weekly Publication 
On Oil & Gas in The FSU & Eastern Europe, Vol. 11, No. 45, London, November 14, 2002, page 1-2.  
71 Πρόκειται για τους περιορισμούς νυκτερινής διέλευσης σκαφών μήκους μεγαλύτερου των 200 αντί 
250 τόνων που ίσχυε καθώς και υποχρεωτική προαγγελία 48 ωρών πριν την διέλευση σκαφών με 
«επικίνδυνο» φορτίο, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα καύσιμα.  
72 Βλέπει σχετικά υποκεφάλαιο της διατριβής: «Tουρκία: Εμπνευστής και Πρωταγωνιστής» 
73 Η κατάληξη του αγωγού θα είναι το τερματικό λιμάνι Omisalj της Κροατίας. Έργο μικρού κόστους 
(155 εκατ. δολαρίων) που διευκολύνει την εξαγωγή ρωσικών πετρελαίων στις ΗΠΑ από το Omisalj 
της Αδριατικής με σκάφη VLCC εκτοπίσματος 300.000 τόνων. Για την υλοποίηση της ζεύξης 
απαιτείται η συναίνεση έξι κρατών (Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία). 
WPA, “Russia: US export route draws closer”, Energy, Investment and Politics, London, Vol. XXXII, 
No. 41, October 2002, page 7.  



λύση στοχεύει την αγορά των ΗΠΑ ενώ ο αγωγός Κωστάντζα – Τεργέστη την 

ευρωπαϊκή αγορά. Αν και ο αγωγός αποτελεί κίνδυνο για την κατασκευή του 

ελληνικού αγωγού ωστόσο η Ρωσία έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση στήριξης 

των ελληνικών σχεδίων.  

 

III. iii. Ο ρόλος της Ελλάδας στην χάραξη των Πετρελαϊκών Οδών  

 

Στον εφοδιασμό της Ελλάδας με αργό και έτοιμα προϊόντα δεν μεσολαβούν χερσαίοι 

αγωγοί. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν διαθέτει κοινά χερσαία σύνορα με άλλο κράτος 

μέλος της ΕΕ και δεν προβλέπεται να διαθέτει μέχρι το 2008 οπότε θα αποκατασταθεί 

συνεχής ενιαίος κοινοτικός χώρος μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, 

Ουγγαρίας και Κεντρικής Ευρώπης.  

Ο εφοδιασμός της Ελλάδας πραγματοποιείται αποκλειστικά από την θάλασσα με 

χώρο διακίνησης την ανατολική Μεσόγειο, ιδιαιτέρως το Λιβυκό και σε μικρότερο 

βαθμό το Αιγαίο πέλαγος. Ακόμα και αν ολοκληρωθεί ο αγωγός Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη θα είναι απαραίτητη η δια θαλάσσης μεταφορά των πετρελαίων της 

Κασπίας ή και της Ρωσίας από τους τερματικούς λιμένες του Εύξεινου Πόντου 

(Νοβοροσίσκ, Σούπσα, Τουάπσε), στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Πρόκειται για 

μεικτές διαδρομές. Επιπλέον, στρατηγικής σημασίας πύλες εισόδου για τον 

εφοδιασμό από τη θάλασσα είναι τα Δαρδανέλια και το Σουέζ (γνωστά σαν Choke 

Points). Ο ρόλος της ελληνικής και κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας είναι 

καθοριστικός στην διακίνηση του πετρελαίου στην Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο από 

και προς τον Περσικό Κόλπο.  

Η Ελλάδα συνολικά εισάγει περίπου 18 – 20 εκατομμύρια τόνους φυσικό αέριο. Η 

τάση είναι αυξητική δεδομένης της γενικότερης ανάπτυξης74 και των αναπτυξιακών 

αναγκών της χώρας αν και θα επηρεαστεί από τη βαθμιαία υποκατάσταση του 

πετρελαίου με φυσικό αέριο και από την αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων 

πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο. Ο εφοδιασμός πραγματοποιείται κυρίως από τους 

δύο μεγαλύτερους παραγωγούς τη Ρωσία και Σαουδική Αραβία γεγονός ευνοϊκό για 

την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας75.  

                                                 
74 Βλέπε σχετικά παράρτημα κεφαλαίου για την ζήτηση στη ΕΕ σε σχέση με την οικονομική 
ανάπτυξη. 
75 Περισσότερο από την μισή ποσότητα απορροφούν τα τρία διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στον 
Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Σκόπια (ελέγχεται σε ποσοστό 69%) που τροφοδοτείται μέσω του 
πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη – Σκόπια. Τα άλλα δύο διυλιστήρια ανήκουν στην MOTOROIL 



Παρά την ελληνική θέση76 ότι οι αγωγοί Μπουργκάς – Τιφλίδα – Τσεϊχάν (BTC) και 

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη (B/A) δεν είναι ανταγωνιστικοί αλλά 

συμπληρωματικοί, ο ρεαλισμός επιτάσσει να προηγηθεί ο κύριος εξαγωγικός αγωγός 

(Main Export Pipeline) της Κασπίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν, εφόσον 

κριθεί αυτό χρήσιμο, οι δευτερεύοντες αγωγοί μεταξύ των οποίων και ο Β/Α. 

Επομένως, είναι προφανές ότι οι εξελίξεις στον δυναμικότητας 50 ΜΤΑ αγωγοί BTC 

διαμορφώνουν τις αντικειμενικώς μικρότερες πιθανότητας υλοποίησης του ελληνικού 

ενδιαφέροντος πετρελαιαγωγού, ο οποίος δεν είναι εξ’ άλλου ο μόνος υποψήφιος 

στην ΝΑ Ευρώπη αν και είναι πληρέστερος όσον αφορά την μελέτη με 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.  

Στην προτεραιότητα που δόθηκε στην κατασκευή του αγωγού BTC σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτισε και η πολιτική που αποφάσισαν να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 και η οποία βασίστηκε στο γεγονός τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα και η ασφάλεια του ενεργειακού τους εφοδιασμού εξυπηρετούνται 

καλύτερα:  

 

• Από την χάραξη ενεργειακών διαδρόμων Ανατολή – Δύση (East – West 

Corridors) και  

• Από την δημιουργία ενός χερσαίου κύριου εξαγωγικού αγωγού των 

πετρελαίων της Κασπίας (MEP) που θα χαραχθεί σε Ασιατικό έδαφος και θα 

συνδέει το Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν με το τουρκικό λιμάνι Τσεϊχάν 

ακριβώς απέναντι από την Κύπρο.  

 

Πρόκειται για αμιγώς αμερικανικό σχέδιο που στην σημερινή του μορφή 

αποκρυσταλλώθηκε στον άξονα Μπακού – Τιφλίδα – Τσεϊχάν77. Αν και ο αγωγός 

                                                                                                                                            
(Όμιλος Βαρδινογιάννη & Saudi Aramco) στους Αγίους Θεοδώρους και στην PETROLA (Όμιλος 
Λάτση) στην Ελευσίνα. Το πρώτο εφοδιάζεται από διάφορες πηγές, ιδιαιτέρως ρωσικές, ενώ το 
δεύτερο λόγω της κυρίαρχης παρουσίας της Saudi Aramco, εφοδιάζεται σχεδόν αποκλειστικά από την 
Σαουδική Αραβία.  
76 Η ιδέα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και της μακροχρόνιας σύζευξης 
ελληνικών και ρωσικών πετρελαϊκών συμφερόντων με την ενεργό συνεργασία και συμβολή της 
Βουλγαρίας αποδίδεται στον αείμνηστο ευπατρίδη Νικόλαο Γρηγοριάδη, πρώην Πρόεδρο της 
PETROLA HELLAS.  
77 Βλέπε αναλυτικά στο υποκεφάλαιο «Τουρκία: Εμπνευστής και Πρωταγωνιστής» σχετικά με την 
εξέλιξη της στρατηγικής επιλογής των ΗΠΑ και την υιοθέτηση της από την Τουρκία που την 
κατέστησε εθνική της επιδίωξη και έναν από τους βασικούς άξονες της εξωτερικής της πολιτικής την 
δεκαετία του 1991 – 2002.   



παρουσίαζε μεγάλα και εγγενή προβλήματα ωστόσο ο αγωγός σήμερα βρίσκεται στο 

στάδιο της κατασκευής. 

Το ερώτημα είναι κατά πόσο επηρεάζεται από την πρόκριση του αγωγού BTC ο 

ελληνικού ενδιαφέροντος αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη (B/A)78. Στην επί 

14 ετών ενεργού ελληνικής υποστήριξης κράτους και ιδιωτικού τομέα στον αγωγό 

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, το έργο αντιμετωπίστηκε εξ’ αρχής από τους δύο 

κύριους παίκτες του επονομαζόμενου «μεγάλου παιχνιδιού» της Κασπίας με 

αδιαφορία. Από τις ΗΠΑ με έκδηλη ψυχρότητα ενώ από την Ρωσία με διπλωματικό 

τυπικό ενδιαφέρον στα όρια της ευγενικής συγκατάβασης.  

Ως προς τις ΗΠΑ η στάση τους ήταν και ως έναν βαθμό παραμένει δικαιολογημένη 

καθώς ο αγωγός Β/Α είναι έργο εκτός των αμερικανικών προδιαγραφών και 

επιδιώξεων (east – west corridors) αλλά και πέρα των άμεσων ρωσικών 

προτεραιοτήτων και συμφερόντων.  

Μόνο με ρωσική πολιτική υποστήριξη τη δεκαετία του ’90 θα μπορούσε να προκριθεί 

με ταχύτερα βήματα το ελληνικό σχέδιο, αλλά το Κρεμλίνο δεν έδειξε την 

απαιτούμενη τότε προθυμία. Αλλά και η ρωσική πολιτική επιλογή βασίζεται έως έναν 

βαθμό σε λογικά επιχειρήματα. Για την Ρωσία το έργο Β/Α δεν ήταν καθοριστικής 

σημασίας, όπως για παράδειγμα η χάραξη πετρελαιαγωγών των Βορείων Πυλών 

(Northern Gates), που στη συνέχεια μετασχηματίστηκε στο σημερινό σύστημα BPS: 

Baltic Pipeline System. Επιπλέον, στο τέλος της δεκαετίας του ’90 η Τουρκία 

εξελίχθηκε σε προνομιακό πελάτη της Ρωσίας, τουλάχιστον στον εφοδιασμό φυσικού 

αερίου.  

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, αναδείχτηκε αυτού που ήταν γνωστό από την αρχή, 

δηλαδή το ζήτημα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού των ΗΠΑ79. Η 

ρωσική λύση ζεύξης Druzhba – Adria φαντάζει φθηνή και πρακτική. Ωστόσο, αφορά 

εξαγωγή ρωσικών πετρελαίων και όχι πετρελαίων της Κασπίας.  

Για την προσέλκυση των αμερικανικών ενεργειακών βλέψεων υποστηρίχτηκε μία 

εναλλακτική «ελληνική πρόταση»80. Πρόκειται για την «πετρελαϊκή Εγνατία» με 

                                                 
78 Βλέπε σχετικά Παράρτημα κεφαλαίου για την διαδρομή του αγωγού Μπουργκάς – 
Αλεξανδρούπολη.  
79 Η έμφαση δόθηκε στην τροφοδοσία της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ από τερματικούς σταθμούς 
φόρτωσης της Μεσογείου που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν VLCC έως ULCC πετρελαιοφόρα για 
να μειωθεί το κόστος μεταφοράς. Το Τσεϊχάν (αγωγός: BTC), ο Αυλώνας της Αλβανίας (αγωγός: 
AMBO), η Τεργέστη (αγωγός: Κωστάντζα – Τεργέστη) και το Omisalj της Κροατίας διαθέτουν 
ανάλογο πλεονέκτημα.  
80 Α. Χριστοδουλάκης, «Οι Ρώσοι εγκαταλείπουν τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης», Το 
Βήμα, 28 Δεκεμβρίου 2002, σελ. Γ1.   



αρχή το Μπουργκάς, ενδιάμεσους σταθμούς την Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη 

και κατάληξη την Ηγουμενίτσα. Έργο μήκους 950 χλμ. και κόστους 2,2 δις. δολαρίων 

έναντι 700 εκατ. του αρχικού κόστους του αγωγού Β/Α. Η σημασία του είναι ωστόσο 

μεγάλη διότι συμβιβάζεται με το αμερικανικό κριτήριο east – west corridor.  

Το κόστος του διαμορφώνεται στα 2/3 του αντίστοιχου κόστους του χερσαίου 

αγωγού BTC που έχει όμως το διπλάσιο περίπου μήκος. Στην περίπτωση της 

«ενεργειακής Εγνατίας» στο κόστος μεταφοράς και σε αντίθεση με τον αγωγό BTC 

θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς από το 

Νοβοροσίσκ ή άλλο τερματικό σταθμό του ανατολικού Εύξεινου Πόντου στο 

Μπουργκάς της Βουλγαρίας.  

Παρ’ όλα αυτά η ιδέα θα μπορούσε να είναι ελκυστική, εφόσον ήταν και οικονομικά 

ανταγωνιστική, αν ίσως από την αρχή είχε τεθεί σε αυτή τη βάση, συνοδευόμενη και 

από κάποιο είδος πολιτικό – επιχειρηματικού marketing swapping. Με οικονομικούς 

δηλαδή όρους να συνοδευτεί με ελληνική παρουσία κεφαλαίων στην Έρευνα και 

Εκμετάλλευση των κοινοπραξιών στο Καζακστάν και με πολιτικό – οικονομικούς 

όρους να συνδυασθεί με αντίστοιχη παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή στην έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις ελληνικές 

θάλασσες. Άμεσα στο Ιούνιο και στο Λιβυκό και εν συνεχεία, μετά την οριοθέτηση 

της υφαλοκρηπίδας και στο Αιγαίο. Στην παρούσα συγκυρία πιθανώς μόνο 

εταιρείες81, που ενεργοποιούνται στο Καζακστάν (στα κοιτάσματα Τενγκίζ και 

Καζαγκάν) θα είχαν καταρχήν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουμε τον αγωγό CPC 

μέχρι το Νοβοροσίσκ και στη συνέχεια μετά από θαλάσσια μεταφορά, τον αγωγό 

Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη – Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα. Υπό αυτή την οπτική 

γωνία οι δύο αγωγοί μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.  

Ωστόσο οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα με την κυβέρνηση του 

Καζακστάν, στην εφαρμογή της σύμβασης μερισμού της παραγωγής (PSA: 

Production Sharing Agreement) για την εκμετάλλευση του γιγαντιαίου πεδίου 

πετρελαίου Τενγκίζ. Επιπλέον, ως μέλη της κοινοπραξίας CPC αντιμετωπίζουν και 

τον αθέμιτο ανταγωνισμό που ασκεί η κρατική ρωσική εταιρεία διαμετακόμισης 

Transneft ως προς το ύψος της τιμολόγησης των διοδίων του ρωσικού 

ανταγωνιστικού αγωγού Atyrau – Samara. Για να προωθήσουν την διαμετακόμιση 

των καζάκικων πετρελαίων μέσω του πλέγματος των ρωσικών αγωγών Druzhba από 
                                                 
81 WPA, “Kazakhstan, a regional giant”, Kazakhstan Special Report, Vol. XXXII, No. 43, London, 
November 11, 2002, page 7-10.   



το Aktau και Atyrau στη Samara, αντί της διαδρομής Atyrau – Νοβοροσίσκ της 

κοινοπραξίας CPC: Caspian Pipeline Consortium, θα πρέπει να καταστεί ο αγωγός 

αντιοικονομικός82.     

Επομένως τα διόδια του κρατικού ρωσικού αγωγού, με δυνατότητα κρατικής 

επιδότησης, θα πρέπει να είναι αναλογικώς φθηνότερα από τα αντίστοιχα του αγωγού 

CPC. Ήδη η Ρωσία83 συμφώνησε με το Καζακστάν για διαμετακόμιση στις διεθνείς 

αγορές μέσω του εθνικού ρωσικού συστήματος πετρελαιαγωγών της Transneft 19 

ΜΤΑ καζακικού αργού μέσα στο 2003.   

Στο πλαίσιο αυτό είναι ευνόητο ότι οι παραπάνω αρνητικοί παράγοντες δυσχεραίνουν 

την λήψη αποφάσεων εκ μέρους των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο 

Καζακστάν. Εξ’ άλλου, υπάρχει πάντα η φθηνότερη «περσική οδός», διοχέτευσης 

των πετρελαίων του Καζακστάν στον Περσικό Κόλπο και εν συνεχεία στις διεθνείς 

αγορές εφόσον αποκατασταθεί η τάξη στο Ιράκ αλλά και οι σχέσεις Ιράν με την 

διεθνή κοινότητα και δη με τις ΗΠΑ. Υπό αυτές τις συνθήκες η ελληνική ενεργειακή 

διπλωματία θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα ώστε να κερδίσει χρόνο καθώς 

προσφέρονται πολλές εναλλακτικές και φθηνότερες λύσεις.  

 

iii.i Υπογραγή Μνημονίου για τον Β/Α  

 

Στο πλαίσιο αυτό οι εξελίξεις για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς – 

Αλεξαντρούπολη παρέχουν ενδείξεις ότι οι προσπάθειες της ελληνικής ενεργειακής 

διπλωματίας αρχίζουν να αποφέρουν καρπούς.  

H υπογραφή του Μνημονίου στη Σόφια στις 13 Απριλίου του 2005 για την 

κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, σηματοδότησε το 

τέλος μίας περιόδου άκαρπων προσπαθειών αλλά παράλληλα την αρχή ενός νέου 

κύκλου διαβουλεύσεων, περισσότερο τεχνικών και νομικών παρά πολιτικών. 

Άλλωστε η ικανοποίηση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας για την εξέλιξη αυτή 

διαφάνηκε και από την δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης της Ελλάδας κ. Δημήτρη 

Σιούφα μετά την υπογραφή του μνημονίου: «Με εξαιρετική υπερηφάνεια και 

ικανοποίηση ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό  ότι σήμερα υπογράψαμε, εκ μέρους 

της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, μία ιστορική συμφωνία μεταξύ 

                                                 
82 Βλέπε σχετικά Παράρτημα κεφαλαίου με τους χάρτες των αγωγών  
83 NEFTE COMPASS, “Russia Approves Kazalh transit Scheme”, Weekly Publication On Oil & Gas 
in the FSU & Eastern Europe”, Vol. 11. No. 50, London, November 12, 2002, page 8.  



της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρωσίας. Πολιτική συμφωνία, με την οποία 

υποστηρίζουμε την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. 

Μία μακρά διαδρομή δεκατριών ετών, στην οποία όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι 

προηγούμενοι υπουργοί έβαλαν το λιθαράκι τους για να φθάσουμε στο σημερινό 

αποτέλεσμα. Το έργο, απ’ ότι όλοι γνωρίζετε, εδώ και δυόμιση χρόνια βρισκόταν σε 

ένα τέλμα. Τον Ιούνιο του 2004, σε πλήρη συνεργασία με τον ΥΠΕΞ Π.Μολυβιάτη 

και έγκριση του Πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Καραμανλή,  αρχίσαμε και πάλι τις 

συνεννοήσεις, οι οποίες κατέληξαν στην σημερινή ιστορική στιγμή για τη συνεργασία 

των τριών χωρών σε αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο αναβαθμίζει γεωστρατηγικά 

ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη θα 

λειτουργεί συμπληρωματικά από τα στενά του Βοσπόρου και θα είναι ένα έργο 

ιδιαίτερης σημασίας για τη Θράκη και για την όλη Ελλάδα»84.  

Με την ίδια θέρμη μίλησαν για την υπογραφή του Μνημονίου και οι πρέσβεις των 

δύο χωρών στην Ελλάδα. Ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Αντρέι Βντόβιν 

δήλωσε ότι «η υπογραφή του Μνημονίου θα ανοίξει μία καινούρια περίοδο στην 

υλοποίηση του έργου» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτή η περίοδος θα είναι 

εποικοδομητική όπως και η προηγούμενη και θα φτάσουμε στο τέλος καλό, όλα 

καλά». Αντίστοιχα ο πρέσβης της Βουλγαρίας κ.  Στέφαν Στογιάνοφ επσήμανε πως η 

κυβέρνηση της χώρας του επί σειρά ετών υποστηρίζει αυτό το μεγάλο έργο85. 

Σημειώνεται ότι οι δύο αρμόδιοι υπουργοί της Βουλγαρίας κ. Τσερόφσκι  και της 

Ρωσίας κ. Χριστένκο έλαβαν οδηγίες του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και 

του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε καλυφθεί ο 

πολύτιμος χρόνος που χάθηκε τα προηγούμενα τρία χρόνια, κατά την διάρκεια των 

οποίων οι συνομιλίες είχαν «παγώσει». Ωστόσο, όπως προκύπτει και από το πολιτικό 

μνημόνιο υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες και δράσεις, που έχουν αποτυπωθεί στα 

Πρωτόκολλα και το Πρωτόκολλο των Αθηνών της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004, και 

στο συμπληρωματικό Πρωτόκολλο86 που υπογράφηκε στις 10 Μαρτίου 2005 στη 

Μόσχα, οι οποίες πρέπει να γίνουν για την υπογραφή των διακρατικών συμφωνιών 

για όλα τα ζητήματα. Κατ’ αρχήν έχει συσταθεί ειδική ομάδα, η οποία θα ασχολείται 

στο ΥΠΕΞ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης αποκλειστικά για την παρακολούθηση 

αυτού του έργου. 

                                                 
84 http://www.ypan.gr/c_announce/45_1842_cms.htm
85 http://www.ypan.gr/c_announce/45_1832_cms.htm
86 Βλέπε Σχετικά Παραρτήματα που αφορούν τα δύο Πρωτόκολλα.   
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3.4. Τα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας» αγκαλιάζουν τα ελληνικά σχέδια 

 

3.4.1. Τα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας» 

 

 

Η τύχη της Ευρώπης κατά το παρελθόν βασίστηκε στην ποιότητα των δικτύων επικοινωνίας 

που επέτρεψαν στους κατοίκους της να αποκαταστήσουν εύκολη πρόσβαση στους φυσικούς 

πόρους και τεχνικές. Η υλοποίηση των νέων ρυθμιστικών σχεδίων και έργων κοινού 

ενδιαφέροντος για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τη συγκρότηση μίας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας.  

Η ανάπτυξη δικτύων στο τομέα της ενέργειας ανταποκρίνεται σε δύο προτεραιότητες, τη 

συμπίεση του κόστους με την καλύτερη χρησιμοποίηση των υπαρχουσών δυναμικοτήτων και 

στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Η πρώτη προτεραιότητα αφορά 

ειδικότερα τον ηλεκτρισμό ενώ η δεύτερη το φυσικό αέριο.  

Το πλέγμα των ενεργειακών δικτύων θα επιφέρει εν καιρώ την ορθολογικότερη 

χρησιμοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Για την ηλεκτρική 

ενέργεια η συζήτηση περιστρέφεται στην ενίσχυση της διασύνδεσης των δικτύων και την 

αποφυγή του κορεσμού ορισμένων από αυτά ή σε άλλες περιπτώσεις αναφορικά με την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πλέον απομακρυσμένων ζωνών.  

Η ενοποίηση και η επέκταση των ενεργειακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού, πετρελαίου 

και φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη βασικότερη εξέλιξη στην 

απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, παραγωγής, μεταφοράς και διαχείρισης των 

ενεργειακών πόρων της ΕΕ, με άμεσες επιπτώσεις στους παραγωγούς και στους καταναλωτές 

ενέργειας αλλά και στην εθνική ασφάλεια των εμπλεκομένων χωρών.  

Ήδη από τον Μάιο του 1994 τα κράτη μέλη της ΕΕ επιτρέπουν εντός της επικράτειας τους 

την κατασκευή μονάδων παραγωγής και συστημάτων μεταφοράς με αντικειμενικά κριτήρια 

που θα εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον ελεύθερο ανταγωνισμό87.  

Άλλωστε η συνεχής οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης απαιτεί άφθονους ενεργειακούς 

πόρους και προϋποθέτει δεδομένη την ύπαρξη μίας αποτελεσματικής πολιτικής που στοχεύει 

στις ευρείες ανταλλαγές ηλεκτρισμού ανάμεσα σε δυτικές και ανατολικές, βόρειες και νότιες 

περιοχές της Ευρώπης. Η ηλεκτρική ενέργεια και η μεταφορά της μέσω υπέργειων και 

υποθαλάσσιων δικτύων, τόσο εντός των γεωγραφικών ορίων μιας χώρας όσο και 

διασυνοριακά αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία μίας σύγχρονης βιομηχανοποιημένης 
                                                 
87 Βασίλειος Στεργιόπουλος, «Πετρέλαιο και πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο: Στη σκιά των ιπποτών του 
Μαύρου Χρυσού», περιοδικό «Αγορά Χωρίς Σύνορα», 1(4), 1996. 



κοινωνίας. Επομένως, στον 21ο αιώνα και με δεδομένη την απόφαση των χωρών της ΕΕ να 

επιταχύνουν τις διαδικασίες μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας88 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος η Ευρώπη να καταστεί η ανταγωνιστικότερη 

οικονομία μέχρι το 2010, τα περιφερειακά και διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού 

αλλά και φυσικού αερίου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Στη λογική αυτή βασίστηκε και η ανάπτυξη των ελληνικών σχεδίων για την μεταφορά 

ενεργειακών πόρων προς την Δύση και ειδικότερα προς την ευρωπαϊκή αγορά89. Επομένως η 

ένταξη τους στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας90 αποτέλεσε το οξυγόνο για την υλοποίηση 

τους. Επιπλέον άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιο-

Ανατολικής Ευρώπης με έδρα την Αθήνα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο 

αναφοράς στην εξέλιξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και των σχέσεων της με τους νέους 

γειτόνους της μετά και την διεύρυνση του 200791.  

Η ιδέα των διευρωπαϊκών δικτύων (ΤΕΝ στην ευρωπαϊκή ορολογία) προέκυψε στο τέλος της 

δεκαετίας του '80 από κοινού με την προτεινόμενη τότε ενιαία αγορά. Η συζήτηση σχετικά με 

την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών εξ’ αρχής ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ενοποίηση των εθνικών ενεργειακών δικτύων. Επιπλέον, η κατασκευή 

των διευρωπαϊκών δικτύων είναι και παραμένει ένα σημαντικό στοιχείο για την οικονομική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Άλλωστε η Συνθήκη ίδρυσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τη νομική βάση για το TENs. Υπό τον όρο του κεφαλαίου XV 

της Συνθήκης (τα άρθρα 154 ..155 και 156), η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει  

την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων ως βασικό στοιχείο για τη δημιουργία της 

Εσωτερικής Αγοράς και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής92.  

Η ανάπτυξη αυτή περιλαμβάνει τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών 

δικτύων καθώς επίσης και την πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα. Η Κοινότητα εκδίδιε τις οδηγίες 

που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες, τον προσδιορισμό των προγραμμάτων 

κοινού ενδιαφέροντος και τις ευρείες γραμμές μέτρων για τους τρεις σχετικούς τομείς 

(μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες).  

                                                 
88 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 22-23 Μαρτίου 2005. www.europa.eu.int  
89 Μιχάλης Μυριάνθης, «2002: Ελλάδα και Τουρκία στον νέο Ενεργειακό Καταμερισμό», ΕΛΙΑΜΕΠ, 
Ανασκόπηση 2003.  
90 Βλέπε σχετικά Παράρτημα: «Απόφαση αριθμ. 1229-2003- ΕΚ: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης ιουνίου 2003 για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας και για την κατάργηση της απόφασης αριθμ 1254-96-ΕΚ».  
91 EU and South East Europe countries create a new Energy Community 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1473&format=HTML&aged=1&language=E
N&guiLanguage=en 
92 Σχετική ιστοσελίδα για τα TEN: http://www.europa.eu.int/comm/ten/index_en.html  
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν αυτές τις οδηγίες μετά από 

διαβουλεύσεις με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών. 

Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος χρηματοδοτούνται από τον 

κοινοτικό προϋπολογισμό καθώς επίσης και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 

Ταμείου Συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) επίσης έχει συμβάλει στη 

χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων μέσω δανείων93. 

Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τα έργα υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου ευρωπαϊκού συμφέροντος. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για την 

υποστήριξη των μελετών σκοπιμότητας των έργων ανέρχεται περίπου σε 25 εκατομμύρια 

ευρώ94. Πρόκειται κυρίως για διασυνοριακά έργα ή προγράμματα που αφορούν κράτη μέλη 

της ΕΕ Οι οδηγίες95 για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα διευκρινίζουν ποια προγράμματα 

είναι επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση, ενώ κανόνες διευκρινίζουν τις σχετικές οικονομικές 

διαδικασίες. Η κλήση για τις αιτήσεις για τη χρηματοδότηση είναι ανοικτή στο πρώτο 

τρίμηνο κάθε έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποστηρικτές των επιλέξιμων 

προγραμμάτων, όπως τις επιχειρήσεις μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τους 

επενδυτές LNG στις εγκαταστάσεις και τις αποθηκεύσεις αερίου. Τα έργα θα πρέπει να 

υποστηρίζονται από τα κράτη μέλη.  

Τα έργα που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα θα πρέπει να εξυπηρετούν 

τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ δηλαδή να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα 

στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, να ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, και να 

είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η πρόσφατη νομοθεσία96 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προβλέπει ότι από τον Ιούλιο του 2007, όλοι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 

τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχη νομοθεσία97 διέπει και τα δίκτυα 

μεταφοράς φυσικού αερίου.   

                                                 
93 http://www.eib.eu.int/about/  
94 http://www.europa.eu.int/comm/ten/energy/index_en.htm  
95 Guidelines for trans-European energy networks, Decision No 1229/2003/EC, 26 June 2003
96 Η οδηγία 2003/55/EK για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας συνιστά τη βασική ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η οδηγία έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από τα κράτη 
μέλη μέχρι την 1η Ιουλίου 2004. Ο κανονισμός για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας 
1228/2003/EOK θέτει στους κανόνες για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών. Ο 
κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004. Πρόκειται για άμεσα εφαρμόσιμο κοινοτικό δίκαιο Η οδηγία 
και ο κανονισμός σχετικά με το διασυνοριακό εμπόριο είναι βασισμένοι σε μια πρόταση που υποβλήθηκε τον 
Μάρτιο του 2001 προκειμένου να αναθεωρήσει την παλαιά οδηγία 96/92/EK, που εκδόθηκε το 1996 
97 Η οδηγία 2003/55/EK είναι η βασική ευρωπαϊκή νομοθεσία που καθιερώσει την λειτουργία εσωτερικής 
αγοράς αερίου. Η οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη μέχρι την 1η Ιουλίου 2004. Επιπλέον, είναι 
βασισμένη σε πρόταση που υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2001 για να αναθεωρήσει την παλαιά οδηγία αερίου 
(98/30/EK), που υιοθετήθηκε το 1998. 

http://www.eib.eu.int/about/
http://www.europa.eu.int/comm/ten/energy/index_en.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc/smartapi!celexplus!prod!DocNumber?lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1228


Η ελληνική ενεργειακή διπλωματία μετά από επίπονες και μακρόχρονες διαπραγματεύσεις 

κατόρθωσε να εντάξει στα διευρωπαϊκά δίκτυα ορισμένα από τα σχέδια αγωγών και κυρίως 

αυτά που σχετίζονται με την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου98. Για 

πρώτη φορά το 2005 εντάχθηκαν ως έργα πρώτης προτεραιότητας για χρηματοδότηση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση οι αγωγοί ΦΑ Κασπία - Τουρκία- Ελλάδα- Ιταλία και Ελλάδα - 

Σλοβενία - Αυστρία και ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου αερίου στην Κρήτη. 

Προστέθηκαν στα έργα κοινοτικού ενδιαφέροντος ένας δεύτερος τερματικός σταθμός 

φυσικού αερίου στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο κλάδος φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς 

Πάτρα99. 

Επιπλέον, σύμφωνα με με απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος επίτροπος Άντρις Πίμπαλγκς 

στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Νίκο Βακάλη100 η Ευρωπαϊκή Ένωση 

φαίνεται να εξετάζει τη δυνατότητα ένταξης και των αγωγών πετρελαίου στα διευρωπαϊκά 

ενεργειακά δίκτυα. Η προοπτική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς μια 

ενδεχόμενη ένταξη των αγωγών πετρελαίου στα ενεργειακά δίκτυα θα έχει θετικές επιπτώσεις 

στο σχέδιο του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, ο Επίτροπος 

δήλωσε ότι, στα πλαίσια της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τα 

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, σχεδιάζεται η σύνδεση της περιοχής της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης με τη διευρυμένη Ε.Ε. μέσω των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκίας - 

Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδος - Δυτικών Βαλκανίων -Σλοβενίας - Αυστρίας101. Σημειώνεται 

ότι με τη νέα απόφαση του Συμβουλίου στις 10 Ιουνίου του 2004, εντάχθηκαν στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα περισσότερα ελληνικά σχέδια αγωγών. Ωστόσο, η τελική απόφαση 

αναμένεται να ληφθεί τον Ιούνιο του 2006, εκτός και αν μετά την 1η ανάγνωση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο λάβει άμεσα την σχετική απόφαση102.   

Η ένταξη των ελληνικών σχεδίων αγωγών δεν σηματοδοτεί μόνο την απαρχή της υλοποίησης 

του βασικού στόχου της Ελλάδας να καταστεί ένας από τους ενεργειακούς κόμβους της 

περιοχής αλλά αποτελεί σαφή απόδειξη ότι η Παρευξείνια περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τομείς: τον πολιτισμό, τις αγορές, το εμπόριο, τη 

Ναυτιλία, τον Τουρισμό. Έχει ιδιαίτερη όμως σημασία για την ενέργεια που μπορεί αυτή να 

                                                 
98 Βλέπε σχετικά στο υποκεφάλαιο «Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ οδηγός για τα 
ελληνικά σχέδια». Επίσης στα Παραρτήματα «Trans European Energy Networks» και στους σχετικούς 
Πίνακες.  
99 Ομιλία Υφυπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Σαλαγκούδη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Αθήνα, 29 – 30 Μαρτίου 2005, http://www.mpa.gr/article.html?doc_id=519269  
100 http://www.epp-ed.org/Press/showPRExport.asp?PRExportID=5728 (8 Φεβρουαρίου 2005) 
101 http://www.mpa.gr/specials/oil_pipeline/networks.htm  
102 Συνέντευξη με τον κ. Χαράλαμπο Πίπο, στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ειδικός επιστημονικός  
συνεργάτης στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.  

http://www.mpa.gr/article.html?doc_id=519269
http://www.epp-ed.org/Press/showPRExport.asp?PRExportID=5728
http://www.mpa.gr/specials/oil_pipeline/networks.htm


παραγάγει, για τη διοχέτευσή της στις διεθνείς αγορές και βέβαια για τις δυνατότητες 

κατανάλωσής της από τους λαούς της περιοχής αλλά και από την ευρωπαϊκή αγορά.  

Ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή δεν αναβαθμίζεται μόνο με την ένταξη των σχεδίων της 

στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα της ΕΕ αλλά και με την τη δημιουργία ενιαίας περιφερειακής 

αγοράς ηλεκτρισμού του ΟΣΕΠ (BSEC Electrical Ring, Δακτύλιος ηλεκτρικής ενέργειας).  

 

3.4.2. Η Συνθήκη για την «Ενεργειακή Κοινότητα» ΝΑ Ευρώπης 

 

3.4.2.1. Η Διαδικασία των Αθηνών  

 

Οι βασικές αρχές της Πράσινης Χάρτας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής103 αναφέρονται στη 

διατήρηση της ενεργειακής ασφάλειας στο μέλλον και προνοούν τρόπους για την περαιτέρω 

αύξησή της. Το θέμα αυτό, επομένως, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των 

εξωτερικών σχέσεων της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. Στους κόλπους του ΟΣΕΠ, έχει 

πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος στον ενεργειακό τομέα. Μετά την Οικονομική Ατζέντα 

για το Μέλλον, μελετάτε η δημιουργία ενιαίας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρισμού του ΟΣΕΠ 

(BSEC Electrical Ring, Δακτύλιος ηλεκτρικής ενέργειας).  

Παράλληλα, η Διαδικασία των Αθηνών για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βαίνει προς ολοκλήρωση και, μέσα στο τρέχον έτος, 

πρόκειται να υπογραφεί η ιδρυτική Συνθήκη. Άλλωστε πρωταρχικός στόχος της ελληνικής 

ενεργειακής διπλωματίας είναι όχι μόνον η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε 

και της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και η δημιουργία μίας 

μόνιμης και σταθερής σχέσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η θεσμοθέτηση αυτής της 

συνεργασίας104. Συνεπώς, μια ισχυρή και αποτελεσματική σύμπραξη μεταξύ του ΟΣΕΠ και 

της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι και επιθυμητή και 

απαραίτητη. Κατά την 3η Διυπουργική Διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

στις 13 Δεκεμβρίου συμφωνήθηκε η χώρα μας να αναλάβει την έδρα του Ρυθμιστικού 

Συμβουλίου και την έδρα του Φόρουμ για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρικής Αγοράς των χωρών 

της ΝΑ Ευρώπης105

                                                 
103 Βλέπε σχετικά στο Παράρτημα «Πράσινη Βίβλος»  
104 Πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας στο σχέδιο της Δήλωσης της Αλεξανδρούπολης, Σύνοδος των Υπουργών 
Ενέργειας του ΟΣΕΠ, Αλεξανδρούπολη 4 – 5 Μαρτίου 2005.  
105 Ομιλία Υφυπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Σαλαγκούδη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Αθήνα, 29 – 30 Μαρτίου 2005, http://www.mpa.gr/article.html?doc_id=519269  
 

http://www.mpa.gr/article.html?doc_id=519269


Πρώτη προτεραιότητα στη Διαδικασία των Αθηνών106 είναι η απελευθέρωση των 

ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, σε πλήρη εναρμόνιση προς τις 

σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Στόχος είναι:   

-  η δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς ενέργειας στην περιοχή μας,  

-  η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και  

-  η μεγαλύτερη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την πλήρη ενσωμάτωση των τοπικών αγορών 

στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.  

Η ισόρροπη κατανομή μιας σειράς νέων σημαντικών ενεργειακών δραστηριοτήτων στα 

κράτη της περιοχής, αλλά και σε κράτη-μέλη της Ε. Ένωσης, αποτελεί εγγύηση για μια 

στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία όλων, ως μια μεγάλη «ενεργειακή οικογένεια», 

στην πορεία για τη διευρυμένη και ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η 

σύμπραξη μεταξύ κυβερνήσεων, φορέων και ενεργειακών επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά 

και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Θα πρέπει να σφυρηλατηθούν και να αξιοποιηθούν 

ακόμη περισσότερο οι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας, για να επιτευχθεί σταθερό και ευνοϊκό 

επενδυτικό πλαίσιο και συνακόλουθα να κινητοποιηθούν οι αναγκαίοι πόροι, για τη 

δημιουργία και την ενίσχυση των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών και έργων. Στο 

πλαίσιο, σημαντικό δείγμα προόδου αποτελεί η πορεία προς αποκατάσταση των ηλεκτρικών 

διασυνδέσεων σε Κροατία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία θεωρείται ως δικαίωση των 

προσπαθειών όλων (του Συμφώνου Σταθερότητας, των χορηγών και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι σημαντική:  

-  η ταχεία κατασκευή των αγωγών φυσικού αερίου Ελλάδας-Τουρκίας και Ελλάδας-Ιταλίας,  

-  η προώθηση της διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας - Σλοβενίας - Αυστρίας μέσω των 

Δυτικών Βαλκανίων και  

-   η υλοποίηση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, που έχει προφανή 

περιβαλλοντικά, οικονομικά και ενεργειακά πλεονεκτήματα107. 

Παρά τα θετικά μηνύματα για την ολοκλήρωση της Διαδικασίας των Αθηνών και την τελική 

υπογραφή της Συνθήκης για την δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιο - 

Ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν ορισμένα νομικά κωλύμματα που σχετίζονται με την 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων καθώς πέντε (Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και 

Σλοβενία)από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν είναι μέλη της ΕΕ και επομένως 

δεσμεύονται από την ευρωπαϊκή σχετική νομοθεσία. 

                                                 
106 Βλέπε παράρτημα με την «ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ της Περιερειακής Αγοράς Ενεργείας 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2003 
107 Υπογραφή Μνημονίου για την κατασκευή του αγωγού, Σόφια 13.4.2005 



Η Επιτροπή δια των εκπροσώπων της ενημέρωσε αναλυτικά και εμπιστευτικά σε διμερή 

συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες108 στο περιθώριο της 3ης Διαπραγματευτικής 

Συνάντησης ότι δεν  μπορεί για νομικούς λόγους (άρθρο 300 παρ. 2) να εισηγηθεί μέθοδο 

εσωτερικής της ΕΕ διαδικασίας διαμόρφωσης της κοινοτικής θέσης για τα προβλεπόμενα 

στον Τίτλο ΙΙΙ της Συνθήκης. Η Επιτροπή συνέστησε να επιδιώξει η Ελλάδα μαζί με 

ενδιαφερόμενα μέλη κράτη στο Προοίμιο της Απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη της 

Συνθήκης να αναληφθεί δέσμευση των λοιπών εταίρων μας ότι για θέματα του Τίτλου ΙΙΙ να 

γίνεται σεβαστή η θέση των συμμετεχόντων κρατών μελών στην περιφερειακή αγορά της 

Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Η Επιτροπή θεώρησε το πολιτικό αίτημα εύλογο, υποστήριξε 

ότι είναι δυνατή η εξασφάλιση της ειδικής πλειοψηφίας που χρειάζεται για να ληφθεί 

απόφαση και πάντως ότι η ίδια θα κάνει αποδεκτή μια τέτοια απόφαση. Η Επιτροπή πρότεινε 

μετά την επιβολή του σχετικού σχεδίου Απόφασης, η Ελλάδα να θέσει το ζήτημα σε πολιτικό 

επίπεδο, στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων COREPER, όπου μπορούν να 

λειτουργήσουν καθαρά πολιτικά κριτήρια. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα η Συνθήκη θα 

συζητιόταν στην Ομάδα Ενέργειας στις 3 Μαρτίου, στις 22 Μαρτίου θα γινόταν η 

μονογράφηση του τελικού κειμένου της Συνθήκης τερματίζοντας την διαπραγμάτευση ΕΕ - 

βαλκανικών κρατών και στο τέλος του μηνός θα απεστείλετο από την Επιτροπή σχέδιο 

απόφασης στο Συμβούλιο.  

 

3.4.2.2. Δραστηριότητες που προβλέπονται από την Συνθήκη για την δημιουργία της 

Ενεργειακής Κοινότητας στην ΝΑ Ευρώπη  

  

Η Συνθήκη για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες δραστηριότητες.  

 

α. Την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου που περιγράφεται στον Τίτλο ΙΙ από τις 

χώρες που συνυπογράφουν τη Συνθήκη, ήτοι Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

Κροατία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία και την Προσωρινή Διοίκηση 

των ΗΕ στο Κόσσοβο. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του τίτλου αυτού έχουν πεδίο 

εφαρμογής την επικράτεια των ως άνω χωρών.  

β. Τη δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία 

των αγορών δικτύων ενέργειας που περιγράφεται στον τίτλο ΙΙΙ. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

                                                 
108 Εμπιστευτική συνάντηση τον Μάρτιο του 2005  



στο πλαίσιο του τίτλου αυτού έχουν πεδίο εφαρμογής την επικράτεια των ως άνω χωρών και 

μέρος της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

γ. τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ενέργειας χωρίς εσωτερικά σύνορα που περιγράφεται στον 

Τίτλο IV. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του τίτλου αυτού έχουν πεδίο εφαρμογής 

την επικράτεια των ως άνω χωρών και την επικράτεια στην οποία η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας εφαρμόζεται.  

 

Όπως προαναφέρθηκε  ο τίτλος ΙΙΙΙ της Συνθήκης για τη δημιουργία της Ενεργειακής 

Κοινότητας στην ΝΑ Ευρώπη προβλέπει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 

τίτλου αυτού έχουν πεδίο εφαρμογής την επικράτεια των παραπάνω κρατών καθώς και την 

επικράτεια των χωρών της Αυστρίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας.  

 

Υπό τον τίτλο ΙΙΙ το Υπουργικό Συμβούλιο (ΝΑ Ευρώπης) αποφασίζει με πλειοψηφία των 

2/3 των ψήφων, συμπεριλαμβανομένης της θετικής ψήφου από Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η 

ψήφος της Ευρωπαϊκής κοινότητας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 300 παρ. 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση109, στο Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία των 25 

κρατών μελών.  

 

Η Συνθήκη ΕΕ προβλέπει ειδικότερα στο άρθρο 300 παρ. 2 ότι για τον καθορισμό των 

θέσεων που θα υιοθετηθούν εξ΄ ονόματος της Κοινότητας σε όργανο που συνίσταται από 

συμφωνία βασιζόμενη στο άρθρο 310, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να πάρει αποφάσεις 

που παράγουν έννομα αποτελέσματα το συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά 

από πρόταση της Επιτροπής.  

 

Το όργανο που προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας 

στην ΝΑ Ευρώπη είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε αυτό συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των 

χωρών της Αλβανίας, Βουλγαρίας, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Κροατίας, ΠΓΔΜ, Μαυροβουνίου, 

Ρουμανίας, Σερβίας, Τουρκίας και της Προσωρινής Διοίκησης των ΗΕ στο Κόσσοβο καθώς 

και δύο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης ένας εκπρόσωπος των 

συμμετεχόντων χωρών από κάθε συμμετέχων κράτος μπορεί να συμμετέχει στις συναντήσεις 

χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

 

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα για την Ελλάδα:  

                                                 
109 www.europa.eu.int  

http://www.europa.eu.int/


Τα μέτρα που λαμβάνονται υπό τον τίτλο ΙΙΙ της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα 

εφαρμόζονται στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, η Ελλάδα συμμετέχει στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων για τα μέτρα αυτά μόνο στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαδικασίας που 

προβλέπεται από τη Συνθήκη για την ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου των 25 κρατών μελών 

στο οποίο η ψήφος της Ελλάδας σταθμίζεται όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της ΕΕ. Δηλαδή 

η Κοινοτική θέση συνδιαμορφώνεται από όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας και 

αποφασίζεται με την προβλεπόμενη ειδική πλειοψηφία και όχι από τα πέντε συμμετέχοντα 

κράτη μέλη (Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και Σλοβενία) παρά το γεγονός ότι επί του 

τίτλου αυτού τα επιμέρους μέτρα έχουν πεδίο εφαρμογής μόνο τα ως άνω πέντε κράτη μέλη 

της Κοινότητας και τις τρίτες χώρες.  

 

3.4.2.3. Επισημάνσεις της Επιτροπής για την διαμόρφωση της «Κοινοτικής Θέσης» στον 

Τίτλο ΙΙΙ 

 

Επ’ αυτών στη Συνάντηση με εκπροσώπους της Επιτροπής τόσο από την Γενική Διεύθυνση 

Ενέργειας και Μεταφορών όσο και από τη νομική υπηρεσία επισημάνθηκαν τα εξής110:  

 

 

- Η Επιτροπή επισήμανε ότι το κείμενο της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα θα 

παραμείνει ως έχει επί των άνω θεμάτων ήτοι δεν θα κάνει αναφορά στο πλαίσιο της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο στον τρόπο 

διαμόρφωσης της κοινοτικής θέσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης. Επιπλέον, η 

Επιτροπή δεν προτίθεται όπως είχε δεσμευθεί στο παρελθόν να παρουσιάσει 

εσωτερικό κείμενο επί της διαδικασίας διαμόρφωσης της κοινοτικής θέσης, η οποία 

θα εκφράζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ΝΑ Ευρώπης επί των θεμάτων του τίτλου 

ΙΙΙ.  

- Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή επισήμανε ότι εφόσον μονογραφεί το υπάρχον σχέδιο 

Συνθήκης, οπότε και ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις επί της Συνθήκης, θα 

ακολουθήσει η υποβολή εκ μέρους της Επιτροπής Σχδίου Απόφασης προς το 

Συμβούλιο για τη σύναψη της Συνθήκης. Η Επιτροπή επισήμανε ότι υποχρεούται να 

προτείνει το «σύνηθες» «ορθόδοξο» σχέδιο Απόφασης σύναψης της συνθήκης προς 

το Συμβούλιο, το οποίο δηλαδή θα ακολουθεί τις πάγιες διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ 

χωρίς να ανατρέπει τη διαδικασία του άρθρου 300 παρ. 2 της Συνθήκης για την ΕΕ. 
                                                 
110 Ενημερωτικό Εμπιστευτικό Σημείωμα με θέμα: «Η συμμετοχή Ελλάδας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα Νοτιο – Ανατολικής Ευρώπης».  



Το πρώτο σχέδιο της απόφασης αυτής το οποίο κατάρτισε η Επιτροπή επιδείχθηκε 

στην ελληνική αντιπροσωπεία σε εμπιστευτική βάση και το οποίο αναφέρει επί του 

θέματος διαμόρφωσης της κοινοτικής θέσης στο τίτλο ΙΙΙ στο προοίμιο111.  

 

Δεδομένου όμως ότι ακόμη και μία τέτοια διάταξη στο προοίμιο της απόφασης 

εξακολουθεί να μην επιλύει το νομικό κενό, που έγκειται στο ότι μόνο τα πέντε κράτη 

μέλη καλούνται να εφαρμόζουν τα μέτρα του τίτλου ΙΙΙ όπως άλλωστε και οι λοιπές 

τρίτες χώρες με τις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Επιτροπή συνέστησε 

στην ελληνική αντιπροσωπεία τα εξής:  

 

Εφόσον κατατεθεί από την Επιτροπή το σχέδιο Απόφασης σύναψης της Συνθήκης στο 

Συμβούλιο, η Ελλάδα σε συνεργασία με τις λοιπές ενδιαφερόμενες χώρες κράτη μέλη της 

ΕΕ δύναται να προτείνει τροποποιήσεις στο προοίμιο της Απόφασης του Συμβουλίου η 

οποία αφορά τη σύναψη της Συμφωνίας.  

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ενισχύουν κατά κάποιον τρόπο τον ρόλο των ως άνω 

κρατών μελών στη διαδικασία λήψης απόφασης στο κοινοτικό επίπεδο και θα 

διασφαλίζουν ότι ενώ το Συμβούλιο των 25 κρατών μελών αποφασίζει με την 

προβλεπόμενη ειδική πλειοψηφία, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ήτοι αυτά στην 

επικράτεια των οποίων έχουν εφαρμογή τα μέτρα υπό τον Τίτλο ΙΙΙ δεν θα 

παρακάμπτονται καιη θέση τους δεν θα ανατρέπεται σε περίπτωση διαμόρφωσης ειδικής 

πλειοψηφίας στο Συμβούλιο των 25 για κάποιο μέτρο χωρίς αυτά δηλαδή από τις ψήφους 

των λοιπών κρατών μελών.  

Στο ίδιο πλαίσιο θέματα εκπροσώπησης των συμμετεχόντων χωρών κρατών μελών στο 

Υπουργικό Συμβούλιο ΝΑ Ευρώπης μπορούν να τεθούν με τροποποιήσεις επί του 

Σχεδίου απόφασης προς το Συμβούλιο για την σύναψη της Συνθήκης.  

 

- Εντούτοις οι προτάσεις αυτές κατά τη Επιτροπή δεν πρέπει να εισαχθούν σε καμία 

περίπτωση στο πλαίσιο της ομάδας ενέργειας του Συμβουλίου, αλλά στην 

επιτροπή των μονίμων αντιπροσώπων COREPER, για λόγους διαπραγματευτικής 

τακτικής προκειμένου να μη δημιουργθούν αντιδράσεις των λοιπών κρατών 

μελών και ενδεχομένως και καχυποψία όσον αφορά τον ενισχυμένο ρόλο κάποιων 

εκ των κρατών μελών. Η Επιτροπή επισήμανε επίσης ότι σε καμία περίπτωση οι 

                                                 
111 «Λαμβάνοντας υπόψη στη διαμόρφωση των θέσεων της ΕΚ στο τίτλο ΙΙΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα εξαιρετική σημασία πρέπει να δίδεται στην γνώμη και τα συμφέροντα των κρατών μελών στην 
επικράτεια των οποίων η προβλεπόμενη απόφαση πρόκειται να εφαρμοσθεί». 



προτεινόμενες τροποποιήσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων κρατών μελών δεν 

πρέπει να παραβιάζουν το άρθρο 300 παρ. 2 της Συνθήκης για την ΕΕ., δηλαδή 

την θεσμοθετημένη διαδικασία διαμόρφωσης της κοινοτικής θέσης με απόφαση 

του Συμβουλίου των 25 με ειδική πλειοψηφία.  

- Μετά από τη διατύπωση ευλόγων ανηυσυχιών εκ μέρους της Ελλάδας όσον 

αφορά την ύπαρξη αυξημένων υποχρεώσεων της Ελλάδας και των λοιπών 

συμμετεχόντων κρατών μελών με βάση τον Τίτλο ΙΙΙ της Συνθήκης χωρίς όμως 

παράλληλα να διασφαλίζεται πιο ενισχυμένος ρόλος τους στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στο κοινοτικό επίπεδο, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της 

Επιτροπής επισήμανε ότι η Συνθήκη δεν γεννά πρόσθετες υποχρεώσεις για την 

Ελλάδα με την έννοια ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, και ως εκ 

τούτου δεν συνυπογράφει τη Συνθήκη αφού αυτή δεν είναι μικτής αρμοδιότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πλημμελούς εξκπλήρωσης των μέτρων που θα 

ληφθούν στο πλαίσιο του Τίτλου ΙΙΙ από την Ελλάδα η διαδικασία επίλυσης 

διαφορών που προβλέπεται στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα θα 

στρεφόταν μόνο εναντίον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία αποτελεί και το 

συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη. Η Επιτροπή διευκρίνισε ωστόσο ότι η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα με βάση το δίκαιο της ΕΕ θα μπορούσε εν συμεχεία να 

στραφεί εναντίον της Ελλάδας δεδομένου ότι οι συμφωνίες που υπογράφονται υπό 

τους όρους του άρθρου 300 όπως η παρούσα δεσμεύουν τα όργανα της κοινότητας 

καθώς και τα κράτη μέλη.  

- Περαιτέρω σε ετώτημα, το οποίο ετέθη από την ελληνική πλευρά ότι δεδομένων 

των νομικών κωλυμμάτων, τα οποία απορρέουν από αυτό το sui generis 

χαρακτήρα της Συνθήκης, ο οποίος προσδίδεται από το γεγονός ότι ο Τίτλος ΙΙΙ 

έχει πεδίο εφαρμογής την επικράτεια ορισμένων μόνο από τα κράτη μέλη κατά 

πόσον θα μπορούσε να τροποποιηθεί το πεδίο εφαρμογής του Τίτλου ΙΙΙ έχουν 

πεδίο εφαρμογής την επικράτεια των τρίτων χωρών και την επικράτεια στην οποία 

η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής κοινότητας εφαρμόζεται και όχι μόνο στην 

επικράτεια κάποιων εκ των κρατών μελών, όπως αντίστοιχα ισχύει στον τίτλο IV, 

η Επιτροπή επισήμανε ότι η Γερμανία ειδικότερα αλλά ίσως και άλλα κράτη μέλη 

θα ήταν εναντίον μία τέτοιας ρύθμισης.  

 

3.4.2.4. Εναλλακτικές για την επίλυση του νομικού κωλύμματος  

 



- Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα το άρθρο 300 παρ. 2 φαίνεται 

να δημιουργεί ένα δυσεπίλυτο νομικό πρόβλημα προκειμένου να αποκτήσουν 

ενισχυμένο ρόλο στην λήψη αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο για τον Τίτλο ΙΙΙ τα 

πέντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των υπολοίπων εταίρων τους. Ο 

βασικός λόγος είναι ότι η φύση της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα δεν 

είναι μικτού χακτήραι και ότι σ’ αυτήν συμβαλλόμενο μέρος είναι η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και όχι τα κράτη μέλη.  

- Εναλλακτική διέξοδος φαίνεται να είναι η ανάληψη πολιτικής δέσμευσης μέσω 

Απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συνθήκης όπου οι υπόλοιποι εταίροι 

(κράτη μέλη) θα δεσμεύονται πολιτικά να μην υιοθετούν αποφάσεις για τον Τίτλο ΙΙΙ 

χωρίς την σύμφωνη γνώμη των πέντε κρατών μελών που μετέχουν στην περιφεραική 

αγορά ενέργειας. Επιδίωξη εδώ είναι η ύπραξη μιας σχετικής ισχυρής αναφοράς στο 

Προοίμιο της Απόφασης του Συμβουλίου112.  

- Επίσης είναι δυνατή η ενίσχυση της αντιπροσώπευσης των πέντε κρατών μελών στο 

Υπουργικό Συμβούλιο ΝΑ Ευρώπης με την Απόφαση του Συμβουλίου περί σύναψης 

της Συνθήκης, έτσι ώστε η εκάστοτε Προεδρία να εξουσιοδοτεί σε διαδοχική σειρά 

ένα από τα πέντε κράτη μέλη να την αντιπροσωπεύουν.  

- Η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι δεν προβάλλει αντιρρήσεις πολιτικού ή νομικού 

χαρακτήρα και στα δύο αυτά ζητήματα, εκτιμώντας επίσης ότι η επίτευξη της 

απαιτούμενης ειδικής πλειοψηφίας για να περάσει η Απόφαση στο Συμβούλιο της ΕΕ 

είναι εφικτή, επειδή τόσο η Γαλλία και η Ισπανία όσο και η Γερμανία θα βρεθούν 

σύντομα στην ίδια θέση καθώς βρίσκονται υπό συζήτησης αντίστοιχες Συνθήκες με 

τις χώρες του Μπαγκρέμπ και της Ανατολικής Ευρώπης.  

- Με βάση την παραπάνω προσέγγιση από πλευράς μεθοδεύσεως:  

 

• Επιδίωξη κοινής θέσης και διπλωματικής κινητοποίησης της Ιταλίας, 

Ελλάδας, Σλοβενίας και Ουγγαρίας  

• Εστίαση της προσπάθειας σε πολιτικό επίπεδο στην Επιτροπή των Μονίμων 

Αντιπροσώπων (COREPER), όπου μπορούν να λειτουργήσουν καθαρά 

πολιτικά κριτήρια. Εφόσον τίθεται νομικό πρόβλημα (άρθρο 300 παρ. 2) στην 

                                                 
112 Μία τέτοια διατύπωση θα μπορούσε να είναι: «στη διαμόρφωση των θέσεων της ΕΚ στο Τίτλο ΙΙΙ της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, η γνώμη και τα συμφέροντα των κρατών μελών στην επικράτεια των 
οποίων η προβλεπόμενη απόφαση πρόκειται να εφαρμοσθεί έχουν βαρύνουσα σημασία και πρέπει να 
λαμβάνονατι υπόψη κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη της θέσης τους ή η παράκαμψη τους κ.α.» 



«Ομάδα Ενέργεια» τα περιθώρια φαίνεται να είναι περιορισμένα και 

επομένως φαίνεται το πολιτικό επίπεδο να είναι περισσότερο πρόσφορο.  

• Στενή διπλωματική διαβούλευση με Γαλλία, Γερμανία ή άλλους ευνοϊκά 

διακείμενους μεγάλους εταίρους προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 

ειδική πλειοψηφία.  

• Αναμένεται η ολοκλήρωση της μονογράφησης της Συνθήκης στις 22.3.2005 

και η έκδοση σχεδίου Απόφασης του Συμβουλίου στις αρχές Απριλίου 2005 

οπότε και εισχαθούν οι σχετικές τροποποιήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

3.4.2.5. Υπογραφή της Ιδρυτικής Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα της ΝΑ 

Ευρώπης 

 

Στις 25 Οκτωβρίου 2005, υπογράφτηκε113 στην Αθήνα η Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολική Ευρώπης114. Tη συνθήκη 

υπέγραψαν επίσης υπουργοί Eνέργειας και Oικονομίας από 13 χώρες της περιοχής, όχι όμως 

και η Tουρκία η οποία, αν και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία της 

ενεργειακής Kοινότητας, επέμεινε στις αντιρρήσεις που είχε διατυπώσει για τις διατάξεις περί 

προστασίας του περιβάλλοντος που περιλαμβάνονται στη συνθήκη.  

Πηγές από το υπουργείο Aνάπτυξης115 ανέφεραν ότι το θέμα αφορά την Tουρκία και την EE, 

εκτιμούσαν ωστόσο ότι η Tουρκία θα υπογράψει ως τον Iούνιο του 2006. Mέχρι τότε, 

                                                 
113 Τη Συνθήκη υπέγραψαν: Ο εκπρόσωπος της Βρετανικής Προεδρίας, υπουργός Ενέργειας κ. Alan Johnson και 
ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια κ. Andris Piebalgs. Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο 
υπουργός Οικονομίας και Εργασίας της Αυστρίας Δρ. Martin Bartenstein, ο υφυπουργός Οικονομίας της 
Ουγγαρίας κ. Gyorgy Hatvani, ο υπουργός Οικονομίας της Σλοβενίας κ. Andrej Vizjak και εκπρόσωπος της 
ιταλικής κυβέρνησης, για λογαριασμό των 5 χώρων της Ε.Ε. που είχαν θεσμικά αναλάβει ενεργό ρόλο για την 
προώθηση της Συνθήκης. Ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας κ. Genc Ruli, ο 
υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κ. Dragan Doko, ο 
υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας κ. Rumen Ovcharov, ο υπουργός Οικονομίας, Εργασίας 
και Επιχειρηματικότητας της Κροατίας κ. Branko Vukelic, ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου 
κ. Branimir Gvozdenovic, ο υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου της Ρουμανίας κ. Darius Mesca, ο υπουργός 
Ενέργειας της Σερβίας κ. Radomir Naumov, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας κ. 
Mehmet Hilmi Guler, ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός της πΓΔΜ κ. Mincho Jordanov και ο ειδικός εκπρόσωπος 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε ενδιάμεση αποστολή στο Κόσσοβο κ. Joachim Ruecker. Στην τελετή της 
υπογραφής παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι: των κυβερνήσεων των χωρών της Ε.Ε., των κυβερνήσεων της 
Νορβηγίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας που σ’ όλη τη διαδικασία είχαν ρόλο παρατηρητή, των δωρητών 
για την αναδιάρθρωση της περιοχής των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής (EBRD, 
World Bank, κυβερνήσεις ΗΠΑ και Καναδά) του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
114 Βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, www.ypan.gr
 
115 Κώστας Βουτσαδάκης, «Νέο Κεφάλαιο για την Ευρώπη», εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», 26 Οκτωβρίου 
2005, Αθήνα. www.elef-typos.gr
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παραμένει εκτός ενεργειακής Kοινότητας και θα αναζητηθεί άλλη έδρα για τις υπουργικές 

συναντήσεις που αφορούν το φυσικό αέριο, στη θέση της Kωνσταντινούπολης. 

 

3.4.2.5.1. Ποια είναι η Ενεργειακή Κοινότητα 

Είναι γεγονός ότι βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

σταθερότητα ενός κράτους ή μιας περιοχής αποτελεί η ύπαρξη σταθερής και αξιόπιστης 

προμήθειας ενέργειας.  

Η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας116 αφορά την δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου117, μεταξύ των χωρών της περιοχής των 

Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής Ευρώπης, με απώτερο στόχο την 

ενσωμάτωσή της στην εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η υπογραφή της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας αποτελεί την 

υιοθέτηση μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε. και των 

χωρών της περιοχής, στον τομέα της ενέργειας, μέσα σε πνεύμα κοινών συμφερόντων και 

                                                 
116  Το Ιστορικό για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας: 1996-2000: Η χώρα μας σε συνεννόηση με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας. Το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία αυτή κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της Balkan Energy Interconnection Force (1996), στο πλαίσιο της υπογραφής σχετικού 
Μνημονίου κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διυπουργικής Διάσκεψης «ΕΕ – Μαύρη Θάλασσα» (1997) και 
στη Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης (1999), όπου και υπογράφηκε η Διακήρυξη για τη δημιουργία μιας 
περιφερειακής αγοράς ηλεκτρισμού στη Ν.Α. Ευρώπη. Νοέμβριος 2002: Υπογράφεται το πρώτο Μνημόνιο 
Κατανόησης, στο πλαίσιο της 1ης Συνάντησης των Αθηνών, μεταξύ των υπουργών των  συμμετεχόντων 
κρατών. Με το Μνημόνιο αυτό τέθηκαν οι κανόνες, βάσει των οποίων τα εμπλεκόμενα κράτη οφείλουν να 
οργανώσουν την εσωτερική τους αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η υποχρέωση σύστασης Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής, με σκοπό την εναρμόνιση της 
νομοθεσίας των κρατών αυτών προς το Κοινοτικό Δίκαιο που διέπει την εσωτερική αγοράς ενέργειας της Ε.Ε. 
Επιπλέον, συστήνονται το Υπουργικό Συμβούλιο, η μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου και το Φόρουμ Αθηνών 
για τον Ηλεκτρισμό,  της Ενεργειακής Κοινότητας. Δεκέμβριος 2003: Στη διάρκεια της 2ης Υπουργικής 
Συνάντησης των Αθηνών, υιοθετείται το δεύτερο Μνημόνιο Κατανόησης, με το οποίο η διαδικασία των Αθηνών 
επεκτείνεται και στην αγορά του φυσικού αερίου εισάγεται η έννοια ίδρυσης κοινής αγοράς φυσικού αερίου 
στην περιοχή, παράλληλα, με εκείνη του ηλεκτρισμού, και ιδρύεται το Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο. 
Δεκέμβριος 2004: Πραγματοποιείται στην Αθήνα, η 3η συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου της 
Ενεργειακής Κοινότητας. Κατά τη διάρκειά του, συμφωνούνται ομόφωνα: Η πλήρης αποδοχή, από τους 
Υπουργούς, των βασικών αρχών του σχεδίου Συνθήκης, η υιοθέτηση του ονόματος «Ενεργειακή Κοινότητα», ο 
καθορισμός των εδρών όλων των θεσμικών οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας ως εξής: η Βιέννη ως έδρα 
της Γραμματείας της Ενεργειακής Κοινότητας, η Αθήνα ως έδρα των Υπουργικών Συναντήσεων για την 
ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και του Ρυθμιστικού Συμβουλίου Ενέργειας της Ενεργειακής 
Κοινότητας, η Κωνσταντινούπολη ως έδρα των Υπουργικών Συναντήσεων για την Ανάπτυξη της αγοράς του 
φυσικού αερίου και η Σόφια ως έδρα του Τεχνικού Κέντρου και του Κέντρου Πληροφοριών της Ενεργειακής 
Κοινότητας. Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας πρότεινε η υπογραφή της Συνθήκης να γίνει στην 
Αθήνα, εντός του 2005. Βρυξέλλες, Μάιος 2005: Ύστερα από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις, μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπλεκομένων χωρών, μονογράφεται η Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ενεργειακής Κοινότητας. Βιέννη, Ιούλιος 2005: Στο πλαίσιο της συνάντησης της ομάδας υψηλού επιπέδου και 
σε συνέχεια της πρότασης του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη  Σιούφα και συνεννόηση με τη Βρετανική 
Προεδρία, αποφασίζεται η υπογραφή της Συνθήκης να γίνει, στην Αθήνα, στις 25 Οκτωβρίου του 2005.   
117 www.stabilitypact.org
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αλληλεγγύης. Η εφαρμογή της Συνθήκης θα συμβάλει αποφασιστικά στη στενή συνεργασία 

μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ε.Ε., σε έναν από τους 

βασικότερους τομείς της οικονομίας, όπως εκείνος της ενέργειας.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, υπογράφεται Συνθήκη από την Ε.Ε., με 

την οποία επεκτείνεται το Ευρωπαϊκό κεκτημένο σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η υπογραφή της 

Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας μπορεί εύκολα να συγκριθεί με την 

ιστορική Συνθήκη των Παρισίων του 1951 για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Άνθρακα και Χάλυβα που έδωσε το έναυσμα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

όπως επισημαίνεται σε σχετικό κείμενο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

 

3.4.2.5.2. Σκοπός της Ενεργειακής Κοινότητας 

Η δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας αποσκοπεί στην ενσωμάτωση του Κοινοτικού 

Κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας στις χώρες της νοτιοανατολική Ευρώπης, εκτός της 

Ε.Ε., στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ε.Ε. και της ευρύτερης περιοχής της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων σε 

ενεργειακό δίαυλο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Eπίσης αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου 

και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου και  κατάλληλων συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού 

στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, στην προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης 

ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος, από τις δραστηριότητες  που αφορούν τον τομέα ενέργειας, και την τήρηση 

των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων των χωρών της Ε.Ε., τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. H υποστήριξη του έργου του Συμφώνου Σταθερότητας για τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει επίσης στόχο την ενθάρρυνση της ειρήνης, της σταθερότητας 

και της ανάπτυξης της περιοχής. 

O Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής118 υπογράμμισε ότι με την υπογραφή 

ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και γίνεται ένα ακόμη βήμα στην προσέγγιση των γειτονικών 

χωρών με την EE. Η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, πρόσθεσε, καλύπτει βασικές 

αναπτυξιακές ανάγκες, έχει στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση 

νέων επενδύσεων και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλων των λαών και είναι ένα 

                                                 
118 Ομιλία Κώστα Καραμανλή κατά την υπογραφή της Συνθήκης, www.ypan.gr
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ακόμα αποφασιστικό βήμα για την εμπέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της 

Δημοκρατίας. 

 

 

 

3.4.2.5.3. Χρηματοδότηση των Έργων Υποδομής  

 

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σύμφωνο Σταθερότητας της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μεγάλοι Διεθνείς Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί, όπως π.χ. η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Παγκόσμια Τράπεζα 

(World Bank) αναλαμβάνουν το συντονισμό της εξεύρεσης κονδυλίων για την επιχορήγηση 

των απαραίτητων έργων σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.  

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και της Παγκόσμιας Τράπεζας, εκτιμάται ότι στην περιοχή, πρόκειται να επενδυθούν 

συνολικά 20 δις ευρώ, τα επόμενα 15 χρόνια, ώστε η αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης να φθάσει τα αντίστοιχα επίπεδα της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν κονδύλια της τάξεως των 12,5 δις ευρώ τόσο 

για την αποκατάσταση των υφισταμένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού, όσο και για την 

κατασκευή νέων, ενώ, επιπλέον, 8,5 δις ευρώ θα δαπανηθούν για την κατασκευή των 

αναγκαίων δικτύων μεταφοράς και διανομής. 

 

3.4.2.5.4. Τα πλεονεκτήματα ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας  

 

Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας στην περιοχή των Βαλκανίων και την ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για όλες 

τις εμπλεκόμενες χώρες και την Ε.Ε., τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Τα σημαντικότερα οφέλη που θα προκύψουν από την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής 

Κοινότητας, είναι: 

 Η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χώρων της περιοχής με την παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών στο χώρο του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. 



 Η μείωση της ενεργειακής ένδειας, μέσω της συνεχούς και σταθερής προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλους τους πολίτες της περιοχής.  

 Η προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων σε έργα υποδομής, όπως μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής, δίκτυα ηλεκτρισμού και δίκτυα φυσικού αερίου.  

 Η διασύνδεση της Ελλάδας με τα ενεργειακά δίκτυα της Ε.Ε., ύστερα από δεκαπέντε 

χρόνια απομόνωσης.  

 Η ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού των χωρών, μέσω της παροχής 

κινήτρων για τη σύνδεση των Βαλκανίων με τις αγορές φυσικού αερίου της περιοχής της 

Κασπίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. 

 Η περαιτέρω ενίσχυση των προνομιακών σχέσεων μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της 

ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.» 

 

O υπουργός Aνάπτυξης κ.Δημήτρης Σιούφας119 τόνισε ότι με την υπογραφή της συνθήκης 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας 

στην περιοχή, η NA Eυρώπη κινείται σε πορεία ενοποίησης με την EE στο χώρο της 

ενέργειας και αναβαθμίζεται η γεωπολιτική σημασία της περιοχής ως διαύλου για τη 

μεταφορά ενέργειας από την Aνατολή προς τη Δύση. Aνέφερε ακόμη ότι η ιδέα για την 

ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας ξεκίνησε όταν Επίτροπος για θέματα Ενέργειας ήταν ο 

κ.Χ.Παπουτσής, την περίοδο '96-'97 ενώ στη συνέντευξη που ακολούθησε μετά την 

υπογραφή, ανακοίνωσε ότι στις 4 Νοεμβρίου θα υπογραφεί η ελληνοιταλική συμφωνία για 

την υποστήριξη κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. 

Αντίστοιχα ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα ενέργειας κ. Άντρις Πίμπαλγκς120 

τόνισε στην ομιλία του ότι η συνθήκη οδηγεί στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού τόσο 

της περιοχής όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

οδηγεί στις καλύτερες δυνατές τιμές της ενέργειας για τους καταναλωτές και ότι η EE 

περιμένει πολλές επενδύσεις στην περιοχή, όχι μόνο από τους δωρητές αλλά και από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όπως επεσήμανε, η Συνθήκη δημιουργεί ένα κοινό και σταθερό 

θεσμικό περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις. 

 

 

 
                                                 
119 Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, www.ypan.gr
120 Ομιλία Επιτρόπου κατά την υπογραφή της Συμφωνίας, www.mfa.gr
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VI. Η Ελληνική Προεδρία στον ΟΣΕΠ «σφραγίζει» τη σχέση του με την ΕΕ  
 

 

VI.i. Στόχοι της Ελληνικής Προεδρίας  

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Οργανισμού για το διάστημα 1 Νοεμβρίου 2004 έως 30 

Απριλίου 2005 σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική καμπή: την επαύριο της διεύρυνσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που εκτείνεται από τα 

Δυτικά Βαλκάνια μέχρι την Κασπία, αναδεικνύεται σε μείζονος στρατηγικής και οικονομικής 

σημασίας περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Ελλάδα ανέλαβε και τη θέση του 

μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στα πλαίσια αυτά, η συμμετοχή της 

Ελλάδας στον ΟΣΕΠ αποκτά νέες διαστάσεις και προοπτικές, καθώς η χώρα μας είναι η 

μόνη, που έχει την τριπλή ιδιότητα Κράτους- Μέλους της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και του ΟΣΕΠ.  

Επιπλέον, η υιοθέτηση πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας, όπου αναφέρεται ρητά ότι ο ΟΣΕΠ αποτελεί περιφερειακή οργάνωση μείζονος 

σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία θα πρέπει να συνεργαστεί, ο βασικός 

στόχος της Ελληνικής Προεδρίας στον Οργανισμό ήταν η προώθηση στενότερων σχέσεων 

Ε.Ε- ΟΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα: διακυβερνητικό, διακοινοβουλευτικό, επιχειρηματικό και 

ακαδημαϊκό καθώς και σε συγκεκριμένους τομείς πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας 

όπως ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός, εμπόριο και επενδύσεις, θεσμική ανανέωση και 

χρηστή διακυβέρνηση. 

Η στενότερη συνεργασία Ε.Ε.- ΟΣΕΠ λαμβάνει νέες διαστάσεις και προοπτικές μετά την 

ολοκλήρωση και της διεύρυνσης το 2007 με την είσοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. 

Στην σημασία της νέας αυτής ευρωπαϊκής πολιτικής για την διαμόρφωση των στόχων της 

Ελληνικής Προεδρίας στον ΟΣΕΠ είχε αναφερθεί και ο υφυπουργός Εξωτερικών της 

Ελλάδας κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης109: «Συνεπεία της υιοθέτησης πρόσφατα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, όπου αναφέρεται ρητά ότι ο ΟΣΕΠ 

αποτελεί περιφερειακή οργάνωση μείζονος σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την 

οποία θα πρέπει να συνεργαστούμε, ο βασικός στόχος της Ελληνικής Προεδρίας στον 

Οργανισμό θα είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον 

ΟΣΕΠ και να προωθήσουμε στενότερες σχέσεις Ε.Ε- ΟΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα: 

                                                 
109 Παρέμβαση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Συμβούλιο Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας Ε.Ε. (Βρυξέλλες 23.11.2004). 

 



διακυβερνητικό, διακοινοβουλευτικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό καθώς και σε 

συγκεκριμένους τομείς πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας όπως ενέργεια, μεταφορές, 

τουρισμός, εμπόριο και επενδύσεις, θεσμική ανανέωση και χρηστή διακυβέρνηση». 

Το Υπουργείο Εξωτερικών110 εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ομάδων Εργασίας 

και Διυπουργικών Συναντήσεων στους εν λόγω τομείς, οι οποίες διεξήχθησαν σε 

διαφορετικές πόλεις της χώρας, όπως η Υπουργική Ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη στις 4 

Μαρτίου 2005, η Υπουργική Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη στις 28 Ιανουαρίου 2005 και η 

Υπουργική Τουρισμού στη Ρόδο στα τέλη Μαρτίου. Το κορυφαίο γεγονός, με το οποίο έληξε 

Ελληνική Προεδρία και παρέδωσε στην επόμενη κατ' αλφαβητική σειρά χώρα, τη Μολδαβία, 

ήταν η Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των Κρατών- Μελών ΟΣΕΠ, στην 

Κομοτηνή στις 23 Απριλίου 2005.  

H Ελληνική γεωστρατηγική αξιολόγηση της περιοχής αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της 

Ελλάδας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας στο σημείο τομής του συστήματος των τριών 

Θαλασσών: Κασπίας, Μαύρης και Ανατολικής Μεσογείου και προωθεί ενεργά αφενός τις 

διμερείς και πολυμερείς οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, 

αφετέρου τις σχέσεις Ε.Ε. - ΟΣΕΠ, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει ρόλο "διαμεσολαβητή" 

μεταξύ των δύο πλευρών. Επίσης, οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και τη 

Ρωσία έχουν και μία έντονη διάσταση ΟΣΕΠ κυρίως σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό και 

ενεργειακό κομμάτι.  

Η ενέργεια και συγκεκριμένα η διπλωματία της ενέργειας και η διαχείριση των διεθνών 

ενεργειακών ζητημάτων αποτελούν το μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο της οικονομικής 

διπλωματίας μιας χώρας και ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή111.  

Και αυτό γιατί η περιοχή είναι αναμφισβήτητα μεγάλης γεω-στρατηγικής και οικονομικής 

σημασίας, η οποία καθορίζεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά:  

1.  Το μέγεθός της. Πρόκειται για αγορά 340 εκατομμυρίων καταναλωτών 

2.  Η ιδιαίτερη δυναμικότητα, που επιδεικνύουν οι χώρες της περιοχής ως αναπτυσσόμενες 

αγορές και  

                                                 
110 http://www.mfa.gr/greek/foreign_policy/chairmanship/index.html
111 Ομιλία υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, στην Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας στην 
Αλεξανδρούπολη, 4 Μαρτίου 2005.  

http://www.mfa.gr/greek/foreign_policy/chairmanship/index.html


3.  Η ύπαρξη σημαντικών πηγών υδρογονανθράκων, που δίνουν στην περιοχή τον τριπλό 

χαρακτηρισμό ως: α) παραγωγού ενέργειας, β) καταναλωτή ενέργειας και γ) περιοχής 

διαμετακόμισης ενέργειας.  

Η οικονομική διπλωματία στην Ελλάδα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της 

προεδρίας στον ΟΣΕΠ στην ενίσχυση της συνεργασίας και στον συντονισμό των 

ενεργειακών πολιτικών των μελών του ΟΣΕΠ. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να έχουν τρεις 

στόχους: 

- να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας για το μέλλον, 

καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή και τις διεθνείς αγορές, προωθώντας 

παράλληλα πολλαπλές εξαγωγικές οδεύσεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την 

ευρύτερη περιοχή της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας,  

- να ενισχυθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πράσινης Χάρτας για 

την ενεργειακή ασφάλεια για το μέλλον, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000,  

- να προωθηθεί η περιφερειακή διασύνδεση των εθνικών μας δικτύων ηλεκτρισμού και 

φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας Ενεργειακής Αγοράς στη Νότιο- Ανατολική Ευρώπη και 

τη Μαύρη Θάλασσα. "Στην ευρύτερη περιοχή προωθούνται ενεργά από την ελληνική 

κυβέρνηση μεγάλα αναπτυξιακά έργα (οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, διασυνδέσεις 

αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναβαθμίσεις λιμανιών), που θα ενώσουν όλες 

τις γειτονικές χώρες, θα ενισχύσουν τις διμερείς και περιφερειακές επιχειρηματικές σχέσεις 

και θα αναβαθμίσουν την περιοχή σε μεγάλο οικονομικό κέντρο", σημείωσε ο Έλληνας 

υφυπουργός Εξωτερικών112. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ενεργειακά αναπτυξιακά 

έργα, τα οποία προωθούνται από κοινού με γειτονικές φίλες χώρες και μέλη του ΟΣΕΠ.  

Άλλωστε η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και η προώθηση ενεργών 

και ουσιαστικών δράσεων στον τομέα των ενεργειακών διασυνδέσεων αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο της Ελλάδας επεσήμανε στην διάρκεια της προεδρίας και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. 

Δημήτρης Σιούφας113. Επιπλέον, η εφαρμογή του Χάρτη και της Οικονομικής Ατζέντας του 

                                                 
112 Εναρκτήρια ομιλία ΥΦΥΠΕΞ κ. Ε. Στυλιανίδη στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας 
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ με θέμα "Στόχοι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 
Η ελληνική προεδρία στον ΟΣΕΠ" ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
113 http://www.mpa.gr/specials/oil_pipeline/presidency.htm Ομιλία του Υπουργού στην 4η Θεματική Συνάντηση 
σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας των κρατών μελών του Οργανισμού. Μάρτιος 2005.  

http://www.mpa.gr/specials/oil_pipeline/presidency.htm


ΟΣΕΠ114 για το μέλλον είναι η βασική κατευθυντήρια γραμμή για την περαιτέρω προώθηση 

της πολυμερούς συνεργασίας στην περιοχή.  

 

VI. ii. Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας των Κρατών Μελών του ΟΣΕΠ 

 

Η λέξη «κλειδί» στην σχέση ΕΕ και ΟΣΕΠ αλλά και στον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η Ελλάδα στην θεσμοθετημένη εδραίωση και ανάπτυξη της 

αποδεικνύεται ότι είναι οι διασυνδέσεις. Οι ενεργειακές πηγές που παράγονται στη Μαύρη 

Θάλασσα και την Κασπία πρέπει να μεταφερθούν στην Ευρώπη. Στη λογική αυτή στηρίχτηκε 

όπως άλλωστε έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής τόσο η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας όσο 

και της Τουρκίας και της Ρωσίας.  

Η Ελλάδα με τη διττή της ιδιότητα ως μέλος του ΟΣΕΠ και μέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να μην 

εκτιμά τη συμβολή των ενεργειακών προϊόντων του Ευξείνου στην ασφάλεια εφοδιασμού της 

ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν μπορεί επομένως παρά να στηρίζει την ένταξη των έργων υποδομής 

στα έργα που ενδιαφέρουν την Ε.Ε., διευκολύνοντας έτσι την προσέλκυση των επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε και η Συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των Κρατών 
Μελών του ΟΣΕΠ115. Στην προηγούμενη συνάντηση το Σεπτέμβριο του 2003 στο Μπακού, 

οι Υπουργοί Ενέργειας συμφώνησαν να ενώσουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία 

ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις στην περιοχή, βελτιώνοντας το νομικό 

καθεστώς και αίροντας τα εμπόδια στη διακίνηση και εμπορία ενεργειακών αγαθών.  

Στην σύνοδο της Αλεξανδρούπολης οι υπουργοί Ενέργειας προχώρησαν ένα ακόμα βήμα 

υιοθετώντας τη Δήλωση της Αλεξανδρούπολης116, η οποία  προδιαγράφει τη μελλοντική 

συνεργασία των Κρατών Μελών του ΟΣΕΠ στον τομέα της Ενέργειας. Είχε προηγηθεί η 

κοινή συνάντηση των ομάδων εργασίας για τα Ηλεκτρικά Δίκτυα και την Ενέργεια. Μετά το 

πέρας των εργασιών της κοινής συνάντησης της Έκτακτης Ομάδας Εργασίας για τα 

Ηλεκτρικά Δίκτυα και της Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια καταρτίστηκε Έκθεση που 

υποβλήθηκε για έγκριση στη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας.  

Ειδικότερα, οι υπουργοί Ενέργειας του ΟΣΕΠ υπογραμμίζοντας στην Δήλωση της 

Αλεξανδρούπολης τον ρόλο της ενέργειας στην αειφόρο ανάπτυξη των Κρατών Μελών του 

ΟΣΕΠ αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μίας ισορροπημένης, αμοιβαίας επωφελής 

συνεργασία με την ΕΕ, επεσήμαναν κατ΄αρχήν την σημασία της ίδρυσης  της Ενεργειακής 

Κοινότητας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.  
                                                 
114 Βλέπε Παράρτημα με τον Χάρτη Οικονομική Αντζέντας του ΟΣΕΠ.  
115 Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του ΟΣΕΠ, Αλεξανδρούπολη 4 Μαρτίου 2005.  
116 Βλέπε πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αλεξανδρούπολης στα παραρτήματα καθώς και στην ιστοσελίδα: 
http://www.ypan.gr/c_announce/45_1729_cms.htm  

http://www.ypan.gr/c_announce/45_1729_cms.htm


Εν συνεχεία συμφώνησαν μεταξύ άλλων να εντείνουν την συνεργασία για βελτίωση της 

ενεργειακής επάρκειας και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να  

ενδυναμώσουν την ισχύ του νόμου σε θέματα σχετικά με την ενέργεια, να διευρύνουν την 

ελευθερία και την ασφάλεια όλων των μεθόδων μεταφοράς υδρογονανθράκων λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και τις διεθνείς υποχρεώσεις των 

Κρατών Μελών του ΟΣΕΠ και να διευρύνουν περαιτέρω την ασφάλεια των ενεργειακών 

προμηθειών μέσω της διαφοροποίησης των οδών μεταφοράς ενέργειας καθώς και των πηγών 

ενέργειας.  

Στην διάρκεια της Συνόδου αναγνωρίστηκε ότι η η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει στενή 

οικονομική συνεργασία με τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου και ότι 

υπήρξε πρωτοπόρος στην πολιτική της Ε.Ε. για τη Νέα Γειτονία ειρήνης και συνεργασίας. 

Επιπλέον, υποστηρίζει ένθερμα την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση. Ενδιαφέρεται, 

επιδιώκει και προωθεί ένα νέο οικονομικό, εμπορικό και επενδυτικό άνοιγμα στην ευρύτερη 

αυτή γειτονιά του κόσμου. 

Επιπλέον, αναφέρθηκαν αναλυτικά στους νέους στόχους της ελληνικής πολιτικής στην 

περιοχή117. Ειδικότερα επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται στην πρόκληση της Νέας 

Εποχής, να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο διεθνές, Εκπαιδευτικό, Τουριστικό, Ναυτιλιακό, 

Τραπεζικό, Εμπορικό και Διαμετακομιστικό Κέντρο. Οι νέες πολιτικές που εφαρμόζει 

δημιουργούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση ξένων άμεσων 

επενδύσεων. Πολιτικές που ενισχύουν επίσης τον εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών 

επιχειρήσεων, ενθαρρύνουν και στηρίζουν έμπρακτα την εξωστρέφεια της οικονομία, 

διευρύνουν και αναβαθμίζουν την διμερή και πολυμερή συνεργασία.  

Επισημάνθηκε επίσης ότι η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και η 

προώθηση ενεργών και ουσιαστικών δράσεων στον τομέα των ενεργειακών διασυνδέσεων 

αποτελεί  πρωταρχικό στόχο της Ελλάδας. Στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα, 

ο ΟΣΕΠ καλείται να ανοίξει καινούργιους δρόμους για τη δημιουργία ενός κοινού 

Ευρασιατικού οικονομικού και ενεργειακού χώρου. Η εφαρμογή του Χάρτη και της 

Οικονομικής Ατζέντας του ΟΣΕΠ για το μέλλον είναι η βασική κατευθυντήρια γραμμή για 

την περαιτέρω προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας στην περιοχή. Επιπλέον, όμως, 

χρειάζεται να δωθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση σε συγκεκριμένα έργα με υψηλά 

περιφερειακά αντίκτυπα. Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για  μια «Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Γειτνίασης»118, η Ε.Ε. παρέχει μία προνομιακή σχέση στους νέους γείτονές της με 

αντικειμενικό στόχο τη συμμετοχή τους στα οφέλη από τη διεύρυνση της. Αποτελεί, 
                                                 
117 www.ypan.gr (Τμήμα Τύπου). 
118 http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm
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άλλωστε, πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να 

υποστηρίζεται η περιφερειακή συνεργασία ως τρόπος προσέγγισης με τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές δομές. 

Η περιοχή του Εύξεινου Πόντου είναι ένα σημαντικό σταυροδρόμι και για τον τομέα της 

ενέργειας. Αποτελεί συγχρόνως αγορά και κέντρο διαμετακόμισης. Γι΄αυτό ακριβώς, από το 

ξεκίνημά του, ο ΟΣΕΠ έχει θέσει τη συνεργασία στο χώρο της ενέργειας, μεταξύ των 

κορυφαίων προτεραιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της 

Προεδρίας της στον ΟΣΕΠ, επεδίωξε την διεύρυνση του φάσματος των εξαγωγών πετρελαίου 

και αερίου, την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος στην 

ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου και τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος 

για ξένες επενδύσεις στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Η Κασπία και η ευρύτερη περιοχή 

διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, η εκμετάλλευση των οποίων αναμένεται να 

αυξήσει σημαντικά την οικονομική και γεωπολιτική σημασία της. Για την Ελλάδα, τα 

δεδομένα αυτά δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης.  

Τους στόχους της ελληνικής προεδρίας για ενδυνάμωση των σχέσεων του ΟΣΕΠ με την ΕΕ 

και την διεύρυνση των ενεργειακών εξαγωγών από την περιοχή προς την ευρωπαϊκή αγορά 

υποστήριξε και η Κομισιόν. «Η Ελληνική Προεδρία του ΟΣΕΠ, είμαι βέβαιος ότι θα δοθεί 

έμφαση στην στενότερη συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών του ΟΣΕΠ και της 

Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε αυτή η 

Διαδικασία, η Διαδικασία των Αθηνών, βασίζεται στα Μνημόνια των Αθηνών για την 

εφαρμογή κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην περιοχή. 

Αυτή η Διαδικασία ελπίζω ότι σύντομα θα καταλήξει στην υπογραφή της Συμφωνίας, με την 

οποία θα ιδρυθεί η Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης» είχε επισημάνει 

στην διάρκεια της Συνόδου ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα ενέργειας κ. Άντρις 

Πίμπαλγκς119.   

Με την στήριξη της ΕΕ προωθούνται ενεργά από την ελληνική Κυβέρνηση μεγάλα 

αναπτυξιακά έργα (οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, διασυνδέσεις αγωγών πετρελαίου 

και φυσικού αερίου και αναβαθμίσεις λιμανιών), που θα ενώσουν όλες τις γειτονικές 

χώρες, θα ενισχύσουν τις διμερείς και περιφερειακές επιχειρηματικές σχέσεις και θα 

αναβαθμίσουν  την περιοχή σε μεγάλο οικονομικό κέντρο.  

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ενεργειακά αναπτυξιακά έργα, τα οποία προωθούνται 

από κοινού με γειτονικές φίλες χώρες και μέλη του ΟΣΕΠ. Συγκεκριμένα, ο αγωγός 

φυσικού αερίου Ελλάδας- Τουρκίας Καρατσάμπεϊ – Κομοτηνή θα τροφοδοτήσει με φυσικό 

                                                 
119 Μήνυμα του Επιτρόπου για την Ενέργεια κ. Andris Piebalgs στη Συνάντηση Υπουργών και Αντιπροσωπειών 
του ΟΣΕΠ (Αλεξανδρούπολη, 4 Μαρτίου 2005) 
 



αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, από το μεγάλο κοίτασμα Shah Deniz της Κασπίας, την Ελλάδα 

και μέσω υποθαλάσσιας διασύνδεσης την Ιταλία καθώς και τα Δυτικά Βαλκάνια120. Μεγάλη 

σημασία επίσης αποδίδεται στη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων των χωρών και στη 

δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Νότιο- 

Ανατολική Ευρώπη, με προοπτική επέκτασης στο εγγύς μέλλον και στις χώρες της Μαύρης 

Θάλασσας121.  

                                                 
120 Ο αγωγός έχει ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας με βάση σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιμελήθηκε η εισηγήτρια Ευρωβουλευτής Άνι Λαπερούτσε. Κωδικός έκθεσης 
COD 2003-0297. Mεγάλο μέρος του χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
121 Βλέπε σχετικά υποκεφάλαιο διατριβής που αφορά την Περιφερειακή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΝΑ 
Ευρώπης.  



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 

Ο συνδυασμός προβλημάτων αλλά και σημαντικών ευκαιριών που παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μετά την 

κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση μεταξύ Ευρώπης και 

Ασίας, καθιστούν την περιοχή που εκτείνεται από την Ανατολική Ευρώπη έως τα ανατολικά παράλια της 

Κασπίας Θάλασσας και από την Ρωσία έως την Ελλάδα, ένα από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα σημεία 

του πλανήτη τόσο από γεωστρατηγική όσο και από γεωοικονομική άποψη. Τα κράτη μέλη του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου συμφωνούν ότι για να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις του νέου αιώνα θα πρέπει να αναπτύξουν μία πολιτική που θα στηρίζεται σε τρεις άξονες:  

• Κατ’ αρχήν να παραμείνουν συνεπής στον αρχικό στόχο που αφορά την διασφάλιση της 

σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή  

• Να ενδυναμώσουν τον ρόλο του ως οικονομικού περιφερειακού Οργανισμού  

• Και τέλος να αναπτύξουν στο πλαίσιο του Οργανισμού όσο το δυνατόν πιο ισχυρούς δεσμούς με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο ΟΣΕΠ είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ενίσχυση του επιπέδου ευημερίας των 

χωρών μελών του. Επομένως ο βασικός σκοπός του ΟΣΕΠ θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι η 

επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κρατών μελών, με την προοπτική της 

ένταξής τους στην ΕΕ, μέσω της εμβάθυνσης της πολυμερούς συνεργασίας, της χρησιμοποίησης 

πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη γεωγραφική εγγύτητα, από τη συμπληρωματικότητα των 

οικονομιών και από τους πλούσιους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους. 

Αν και η ΕΕ δεν απέδωσε τη σημασία που θα άρμοζε στις σχέσεις της με την ευρύτερη περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας, ωστόσο η ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού πλαισίου συνεργασίας σε πολλαπλά 

επίπεδα, το οποίο θα συνέδεε τις χώρες μέλη του ΟΣΕΠ, που δεν έχουν προοπτική να γίνουν μέλη της ΕΕ 

με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα προωθούσε την διαπεριφερειακή συνεργασία με επίκεντρο την περιοχή 

της Μαύρης Θάλασσας.  

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου στην περιοχή παρατηρήθηκε ένας μετασχηματισμός, ο οποίος δεν 

αφορούσε μόνο την μετάβαση στην οικονομία της αγοράς αλλά σε πολλές περιπτώσεις και την 

δημιουργία νέων κρατών. Η διαφορετική οικονομική ανάπτυξη δημιούργησε και διαφορετικές 

οικονομικές προτεραιότητες σε πολλές χώρες. Ακόμα πιο σημαντικό είναι όμως ότι οι χώρες ανέπτυξαν 

διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες. Το κενό επομένως που διαπιστώνεται ως προς την περιφερειακή 

συνείδηση των χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας μπορεί να καλυφθεί αν η συνεργασία τόσο 

μεταξύ της ΕΕ και του ΟΣΕΠ όσο και ανάμεσα στην ΕΕ και στις χώρες μέλη του Οργανισμού 

αναπτυχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ακόμα όμως και υπό αυτές τις συνθήκες δύο είναι οι βασικοί 

λόγοι για τους οποίους η ΕΕ είναι πολύ σημαντική για τον ΟΣΕΠ:  



• Είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο πλούσιος και ο πιο ισχυρός υπερεθνικός οργανισμός στην Ευρώπη. 

Αποτελεί έναν οργανισμό που περιλαμβάνει τις οικονομικά ανθηρές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης 

είναι η πιο ολοκληρωμένή οικονομικά και πολιτικά ένωση χωρών, η οποία διαδραματίζει ισχυρό 

ρόλο στις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Η ΕΕ είναι ο 

μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος για κάθε χώρα του ΟΣΕΠ και η κύρια πηγή των ξένων άμεσων 

επενδύσεων.  

• Η επιρροή της ΕΕ στις χώρες του ΟΣΕΠ είναι μεγάλη και η τάση αυτή θα εξακολουθήσει να 

υφίσταται. Το μερίδιο της ΕΕ στο εμπόριο και στις επενδύσεις με τις χώρες του ΟΣΕΠ αυξάνεται, 

διότι η αγορά της ΕΕ είναι πολλά υποσχόμενη και πλούσια για τις εξαγωγές του ΟΣΕΠ, αλλά και 

γιατί οι σχέσεις με ορισμένες χώρες του ΟΣΕΠ έχουν γίνει στενότερες. Στην πραγματικότητα ο 

ρυθμός αύξησης του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και στις χώρες του ΟΣΕΠ έχει ξεπεράσει τους 

ρυθμούς αύξησης του εμπορίου μεταξύ των χωρών του ΟΣΕΠ.  

Ωστόσο, ορισμένα σοβαρά προβλήματα, όπως το μεταναστευτικό ρεύμα, εμποδίζουν την ανάπτυξη 

σχέσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Με δεδομένο αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και το γεγονός ότι δεν έχουν 

αναπτυχθεί επαρκώς οι σχέσεις ΕΕ και ΟΣΕΠ. Επομένως η ανάπτυξη των σχέσεων τους έχει γίνει κυρίως 

σε διμερές επίπεδο και κατά περίπτωση.  

Ανεξάρτητα από την συμβολή της ΕΕ ή το ενδιαφέρον της για μεμονωμένες χώρες του ΟΣΕΠ, η ΕΕ σε 

γενικές γραμμές διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πολιτική σκηνή των χωρών 

μελών του ΟΣΕΠ, εξαιτίας του εμπορίου και των επενδύσεων, αλλά και γιατί η ΕΕ είναι ο κυρίαρχος 

ευρωπαϊκός οικονομικός και πολιτικός οργανισμός και, όπως ήδη αναφέρθηκε θέτει τους κανόνες του 

παιχνιδιού για πολλά αν όχι για τα περισσότερα ευρωπαϊκά οικονομικά και πολιτικά θέματα. 

Επομένως αν ο στόχος της είναι να ομογενοποιήσει σταδιακά όλη αυτή την περιοχή, παρά το γεγονός ότι 

δεν μπορεί να εντάξει την γεωγραφική περιοχή του ΟΣΕΠ στην ευρω-μεσογειακή συνεργασία, η μόνη 

λογική κίνηση είναι να επεκτείνει και στην περιοχή του ΟΣΕΠ μία αντίστοιχη συλλογική «ομπρέλα» σαν 

αυτή που υπάρχει για την Μεσόγειο. Μία τέτοια προσπάθεια αναβαθμίζεται συνεχώς με την προώθηση 

της «πολιτικής γειτνίασης».  

Επομένως, το να διαμορφώνονται πολιτικές ένταξης 2 ή 3 χωρών και με δεδομένο ότι η περιοχή του 

ΟΣΕΠ είναι το μαλακό υπογάστριο όπου εντοπίζονται και τα σοβαρότερα προβλήματα, όπως η 

μετανάστευση, εξαγωγή τρομοκρατίας, ναρκωτικά τότε είναι προφανές ότι μία πολιτική πρόληψης ή 

αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι πολύ πιο ορθολογική καθώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα 

προβλήματα  στις χώρες προέλευσής τους και ανακόπτεται η εξαγωγή τους στην καρδιά της ΕΕ, όπου 

μετά η αντιμετώπισή τους είναι δυσκολότερη και πιο δαπανηρή.  

Ο δεύτερος παράγοντας που καθιστά προφανέστερη την επέκταση των ευρωπαϊκών συμφερόντων προς 

την περιοχή του ΟΣΕΠ είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι αβεβαιότητες που υπάρχουν στην 

συγκεκριμένη αυτή περιοχή, το γεγονός ότι η αμερικανική επιρροή θα είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον στη 

Μέση Ανατολή από ό,τι παλαιότερα αφήνει ως μόνο χώρο μίας πιο προνομιακής σχέσης για την Ευρώπη, 

την Κασπία και την Κεντρική Ασία και τις πηγές ενέργειας της περιοχής αυτής. Επομένως όλες αυτές οι 

πολιτικές που προωθούνται ακόμα και ο διάλογος ΕΕ και Ρωσίας θα ήταν ημιτελής αν δεν επεκτεινόταν 



σε μία θεσμική σχέση και με το σύνολο της περιοχής. Διότι όταν γίνεται αναφορά στην ενεργειακή 

ασφάλεια πρέπει να καλύπτει όλη την αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση. Αυτό 

συνεπάγεται ότι εισέρχεται και στο κομμάτι transit (μεταφορά). Επομένως δεν μπορεί να είναι άμοιρη η 

ΕΕ για το πώς θα κινηθούν οι αγωγοί και τι κατεύθυνση θα έχουν και όλα τα σοβαρά ζητήματα που 

σχετίζονται με την μεταφορά των ενεργειακών πόρων στην αγορά της Ευρώπης. Επίσης δεν μπορεί να 

είναι άμοιρη η ΕΕ σε αυτό που ορίζεται ως διαφοροποίηση πηγών (diversity of sources). Επομένως το 

πετρελαϊκό και το ενεργειακό κομμάτι συνολικά της Ρωσίας έχει αξία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει 

να αγνοηθεί το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, αλλά και το Ιράν που αναμένεται να 

επανεμφανιστεί στο «παιχνίδι».   

Ο τρίτος παράγοντας αφορά την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής που καλύπτει ο 

ΟΣΕΠ, καθώς πρόκειται για μία αγορά 300 εκατ. καταναλωτών  πολύ κοντά στην Ευρώπη, τη στιγμή 

μάλιστα που η ΕΕ έχει συνολικά ανάγκες νέων αγορών και νέων περιοχών συνεργασίας. Επομένως και 

αυτό είναι εξίσου σημαντικό, το οποίο δεν θα έπρεπε να αγνοεί η ΕΕ. 

Ειδικότερα όσον αφορά το ενεργειακό τομέα υπάρχουν δύο επιλογές:  είτε της μετωπικής αντιπαράθεσης 

και του ανταγωνισμού, ο οποίος είναι μηδενικού αθροίσματος άσκηση, είτε της εξεύρεσης σχημάτων, τα 

οποία δημιουργούν οφέλη για όλους. Άλλωστε, όλη η οικονομική προσέγγιση στηρίζεται στο πως 

μπορούν μέσα από κάποιες συνέργιες και συνεργασίες να μεγεθυνθούν οι υπό διανομή «πίτες» ώστε όλοι 

να έχουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Και στον τομέα της ενέργειας, κάθε κρίκος της αλυσίδας είναι 

σημαντικός και αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού πλαισίου. Ως εκ τούτου ο ΟΣΕΠ αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής αλυσίδας, η οποία καταλήγει στην ΕΕ με άξονα την πολιτική της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.  

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υπό διαμόρφωση ενεργειακό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή του 

Εύξεινου Πόντου βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην αρχή των «πολλαπλών αγωγών», ως μέσο 

εκπλήρωσης του βασικού στόχου της, που ήταν και παραμένει η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

της. 

Ωστόσο, ο καθορισμός και η εφαρμογή μίας ουσιαστικής και μακροπρόθεσμης ενεργειακής πολιτικής 

στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τον χαρακτήρα 

κατεπείγουσας ανάγκης καθώς η γηραιά ήπειρος αναζητά την ανεξαρτησία της στο τομέα αυτό. Η 

ενεργειακή ζήτηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε μετά τη διεύρυνση αναμένεται να 

αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. 

Με δεδομένα τα στοιχεία αυτά, η ΕΕ καλείται να διασφαλίσει τη συνεχή ροή πετρελαίου προς την 

ευρωπαϊκή αγορά, μέσα από την αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειακών πηγών, ώστε να περιορίσει τους 

κινδύνους από τις γεωπολιτικές αναταραχές αλλά και να επιτύχει την απεξάρτηση της από τον έναν και 

μοναδικό προμηθευτή. Η αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων της περιοχής είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ύπαρξη και ασφαλή λειτουργία πολλαπλών οδεύσεων για την διακίνηση τους. Η 

πολλαπλότητα αυτή δεν  διασφαλίζει μόνο τους καταναλωτές, αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς, 

ενώ συγχρόνως κατανέμει και επομένως μειώνει και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Πάντως, είναι άκρως σημαντικό για τον στόχο σύσφιξης των σχέσεων του ΟΣΕΠ με την ΕΕ να 



χρησιμοποιηθεί με ορθό τρόπο από τα μέλη του Οργανισμού το ισχυρό χαρτί της ενέργειας. Το εργαλείο 

για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι να εμφανιστούν τουλάχιστον στο θέμα της ενέργειας με μια 

κοινή γλώσσα ώστε να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση συνολικά και ιδιαίτερα στο πλαίσιο 

του διαλόγου για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.  

Όταν μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να εννοούμε συνολικά και να καλύπτουμε όλο το φάσμα 

από την εξόρυξη και τη διέλευση από τρίτες χώρες έως τη μεταφορά προς τον τελικό καταναλωτή. Οι 

χώρες της ΟΣΕΠ είναι και παραγωγοί ενέργειας (Ρωσία, Αζερμπαιτζάν) και κρίσιμες transit χώρες 

(διέλευσης) για τη μεταφορά προς τη Δυτική Ευρώπη, άρα σχεδόν όλες έχουν να παίξουν ένα 

μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο. Η πρόκληση για την ΟΣΕΠ είναι να μπορέσει συλλογικά να αξιοποιήσει 

αυτήν την ευκαιρία που παρουσιάζεται διότι βεβαίως σε διμερές επίπεδο όλες οι χώρες προσπαθούν να 

προωθήσουν τα συμφέροντά τους.  

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να υποτιμά κανείς και τις προοπτικές της ίδιας της περιοχής του ΟΣΕΠ 

ως καταναλωτή ενέργειας διότι στα επόμενα χρόνια, μέσω της σταδιακής ανασυγκρότησης των 

οικονομιών τους, είναι φανερό ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή ζήτηση. Επομένως, με 

γνώμονα την ενέργεια μπορεί να δομηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα δραστηριοτήτων, το οποίο πραγματικά 

θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη όλης της περιφέρειας του 

ΟΣΕΠ. 

Μία συνιστώσα υψίστης σημασίας για την διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας, για την ανάπτυξη των σχέσεων των χωρών της περιοχής και των μελών του ΟΣΕΠ, 

αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στα ενεργειακά τεκταινόμενα είναι οι 

«δρόμοι» των πετρελαίων της Kασπίας, ώστε να καταλήξουν στις «διψασμένες» αγορές της Δύσης. Η 

μόνη λύση που φαίνεται να είναι και οικονομικά η πιο βιώσιμη είναι αυτή των αγωγών που θα διανύσουν 

χερσαίο έδαφος. 

Στη λύση αυτή στηρίχτηκαν τα δύο βασικότερα σχέδια αγωγών της περιοχής, αυτό της Τουρκίας 

(Μπακού – Τσεϊχάν) και της Ελλάδας (Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη).  

Ωστόσο η Τουρκία στην διάρκεια της ιστορίας της έχει διαλέξει πολλαπλούς προσανατολισμούς όσο 

αφορά την εξωτερική πολιτική της, η οποία επηρεάζει και τις επιλογές της στην ενεργειακή διπλωματία. 

Κρίνοντας κάθε φορά από τους εξωτερικούς κινδύνους που θεωρεί ότι είναι πιθανό να απειλήσουν την 

εδαφική της ακεραιότητα και την ασφάλειά της, αλλά και από τα ιδιοτελή συμφέροντα που καλείται να 

προστατεύσει και να προωθήσει, η Τουρκία έχει παράδοση στο να προσαρμόζει την πολιτική της 

ανάλογα με τις αλλαγές στο διεθνή συσχετισμό δυνάμεων. Αρχή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

είναι να διατηρεί στενές σχέσεις με την ισχυρότερη δύναμη στο διεθνές σύστημα (power –

bandwagoning). 

Με δεδομένη την αρχή αυτή αλλά και την γεωστρατηγική θέση της χώρας, που την καθιστά 

αναμφισβήτητα σημείο σύγκλισης Δύσης και Aνατολής στη διέλευση των ενεργειακών δικτύων, η 

Tουρκία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των περιφερειακών  ενεργειακών σχεδιασμών. Τέσσερα είναι 

ωστόσο τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά 

που συνδυάζει η Tουρκία ως περιφερειακή σημαντική ενεργειακή δύναμη:  



- Θεωρείται εξίσου σημαντική με τη Γεωργία για τη μεταφορά από το έδαφός της ποσοτήτων πετρελαίου 

και φυσικού αερίου από την Kασπία. Σύμφωνα με τους συσχετισμούς δυνάμεων, που προωθούν οι HΠA, 

η Tουρκία, η Γεωργία, η Oυκρανία, το Αζερμπαϊτζάν και η Mολδαβία μπορούν να αντισταθμίσουν την 

ρωσική κυριαρχία.  

- Mαζί με την Αίγυπτο θεωρούνται ως οι μόνες σύγχρονες μουσουλμανικές κοσμικές δημοκρατίες, οι 

οποίες, ωστόσο, διατηρούν παραδοσιακά στενές σχέσεις με τις μουσουλμανικές δημοκρατίες της 

Kασπίας  και με τα θεοκρατικά καθεστώτα, όπως αυτό του Iράν.  

- Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος καταναλωτής ενέργειας στην περιοχή.  

- Aποτελεί παραδοσιακό εταίρο των HΠA. Είναι επίσης μέλος του NATO, ενώ βρίσκεται στο κατώφλι 

της EE μετά την άρση του βέτο από την Eλλάδα στη Σύνοδο Kορυφής του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 

1999 και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ στις 4 Οκτωβρίου του 2005.  

Tα γεωπολιτικά αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν την Tουρκία όχι μόνο σημαντικό περιφερειακό 

«παίχτη» αλλά και ένα από τα βασικά κράτη που χρησιμοποιούν οι HΠA για την προώθηση των 

συμφερόντων στην περιοχή.  

Η γεωστρατηγική αυτή θέση και η σπουδαιότητα της Tουρκίας δεν παραβλέπεται ούτε από την 

Eυρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει μία διαφορετική αντίληψη για το ποιος είναι ο ρόλος της Tουρκίας 

στην ευρύτερη περιοχή της Eυρασίας. Oι Bρυξέλλες σε αντίθεση με την Oυάσινγκτον δεν 

αντιμετωπίζουν την Tουρκία, όπως οι HΠA το Mεξικό. Δηλαδή ως χώρα που θα παρέχει στην EE φτηνό 

εργατικό δυναμικό. Oι Bρυξέλλες απαιτούν ίση μεταχείριση για τις προς ένταξη χώρες, ενώ από τις ίδιες 

ζητούν τον σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου, την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τη σύγκλιση 

των οικονομιών τoυς. 

Πάντως, η τουρκική πολιτική στην περιοχή χαρακτηρίζεται και από την εμμονή της στην κατασκευή του 

αγωγού Mπακού - Tσεϊχάν. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η εμμονή της αυτή προέκυψε μετά την 

αποτυχημένη της προσπάθεια να διαδραματίσει ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή, εκμεταλλευόμενη την 

στενή της σχέση με τις γειτονικές νεοσύστατες μουσουλμανικές δημοκρατίες 

Η ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Kεντρικής Aσίας αποτελούσε και εξακολουθεί να 

αποτελεί και για τη Pωσία ζώνη άμεσου ενδιαφέροντος, καθώς εντάσσεται στα πλαίσια του «εγγύς 

εξωτερικού» (near abroad). Tο οικονομικό ενδιαφέρον εστιάζεται στους υδρογονάνθρακες αλλά και στη 

διέλευση των αγωγών. Eπιπλέον, η κατάσταση στο βόρειο Kαύκασο δικαιολογεί και ένα αυξημένο 

στρατιωτικό ενδιαφέρον της Pωσίας. H κρίση στην περιοχή της Τσετσενίας αποτελεί προτεραιότητα της 

ρωσικής ατζέντας όχι μόνο λόγω της σημασίας  της για την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της 

ρωσικής ομοσπονδίας αλλά και για γεωοικονομικούς λόγους: η παράταση των εχθροπραξιών κρατούσε 

κλειστό τον αγωγό Mπακού – Novorossiysk, στον οποίο η ρωσική εξωτερική και ενεργειακή πολιτική 

είχε επενδύσει πολλά.  

Όσον αφορά τα τρία νέα κράτη του Kαυκάσου, η Pωσία ενδιαφέρεται να κρατήσει ζωντανή την 

παρουσία της. Mία πολιτική που ο πρόεδρος Bλαντιμίρ Πούτιν εφαρμόζει με συνέπεια υιοθετώντας την 

τακτική ίσων αποστάσεων έναντι της Aρμενίας και του Aζερμπαϊτζάν στο θέμα του Nαγκόρνο - 



Kαραμπάχ και προωθώντας την σύναψη διμερών οικονομικών, στρατιωτικών και άλλης φύσεων 

συμφωνιών συνεργασίας.  

Στην Kεντρική Aσία, ο Ρώσος Πρόεδρος έχει αναθερμάνει τις σχέσεις του με το Kαζακστάν, το 

Tουρκμενιστάν, το Oυζμπεκιστάν, το Kιργιστάν, και το Tατζικιστάν μέσω της συμμετοχή σε 

σχηματισμούς περιφερειακής συνεργασίας, στρατιωτικού κυρίως περιεχομένου, με κύριο σκοπό την 

αντιμετώπιση του ισλαμικού κινδύνου που εγκυμονούσε το καθεστώς των Tαλιμπάν στο Aφγανιστάν.  

Η υπόθεση εργασίας, με την οποία αναπτύχθηκε μία ολόκληρη συλλογιστική, που αφορούσε τον 

μεταψυχροπολεμικό ρόλο της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή και σ’ ένα μεγάλο βαθμό ευθυνόταν και για 

την στάση υπεροχής που τήρησε η Τουρκία το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90 σχετιζόταν με την 

παντελώς εσφαλμένη (όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια) εντύπωση ότι η Pωσία θα αδυνατούσε να 

διατηρήσει το ζωτικό ηγεμονικό της βάρος ως εκείνη η δύναμη, η οποία κατέχει όλα τα κλειδιά - 

πληθυσμιακά και ενεργειακό - ή ακόμη και να ενισχύσει - τη στρατηγική της εποπτεία στη περιοχή.  

Επιπλέον, η έκρηξη, αναζωπύρωση και ενίσχυση διαφόρων περιφερειακών συγκρούσεων με ρυθμούς 

γεωμετρικής προόδου στη γενικότερη συνοριακή ζώνη της Pωσικής Oμοσπονδίας αλλά και η 

κωλυσιεργία της Μόσχας να επέμβει άμεσα εξελήφθη από την Tουρκία ως απτή απόδειξη της ρωσικής 

κατάπτωσης και αδυναμίας επιβολής ελέγχου. 

Τα τελευταία όμως χρόνια η Pωσία έχει ενισχύσει το ρόλο της όχι μόνο στην περιοχή αλλά και 

γενικότερα στην διεθνή σκηνή, εξέλιξη στην οποία την διευκόλυνε και η σύσφιξη ή καλύτερα ο 

επαναπροσδιορισμός των σχέσεων της με τις HΠA και πιο συγκεκριμένα με την κυβέρνηση Mπους. Στο 

σημείο αυτό δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί και η ιδιαίτερα στενή σχέση της αμερικανικής κυβέρνησης 

αλλά και γενικότερα του Λευκού Oίκου με την ενεργειακή βιομηχανία. 

Ένας ακόμα παράγοντας που συνέβαλε στην αναδιαμόρφωση του γεωπολιτικού και γεωοικονομικού 

τοπίου στην λεκάνη της Nοτιανατολικής Eυρώπης και της Kεντρικής Aσίας είναι και το ότι η Pωσία 

κατόρθωσε με το «ξαναμοίρασμα της τράπουλας» να πάρει έναν ακόμα άσσο.  

Tο χαρτί αυτό το χρησιμοποίησε πολύ εύστοχα όχι μόνο για να ενισχύσει το ρόλο της στην περιοχή και 

να συσφίξει τις σχέσεις της με την Eυρώπη αλλά και για να ολοκληρώσει τα σχέδια της, τα οποία 

στόχευαν στην χρήση των ήδη υπάρχων αγωγών της για την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου 

από τα κοιτάσματα της Kασπίας προς Δυσμάς. Στα σχέδια αυτά περιλήφθηκε και η ολοκλήρωση του 

αγωγού που μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα της Kασπίας στο Nοβοροσίσκ, διανύοντας 

αποκλειστικά ρωσικό έδαφος.  

Ένας τρίτος παράγοντας που επέτρεψε στην Pωσία να κινηθεί σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό 

των αρχών της δεκαετίας του ’90 και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, είναι ότι οι HΠA 

επαναπροσδιόρισαν και επανεκτίμησαν τα επενδυτικά τους σχέδια και τις βλέψεις τους στην λεκάνη της 

Kασπίας. 

Η διεθνής οικονομική ύφεση, ο συσχετισμός της με την πτώση των τιμών πετρελαίου (μετά τον 

τριπλασιασμό την περίοδο 1999-2000), με την κρίση του ΟΠΕΚ και την αντιπαράθεση με τη Ρωσία και 

τέλος με τα γεγονότα μετά την 11 η Σεπτεμβρίου 2001, οπότε σημειώθηκε (με βάση στοιχεία του 

Διεθνούς Οργανισμού Ενεργείας) πτώση της παγκόσμια ζήτησης πετρελαίου κατά 2,5%, αποτελούν 



παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη γεωστρατηγική της ενέργειας. Επιπλέον, η συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση για φυσικό αέριο τόσο στην τοπική αγορά όσο και στην παγκόσμια  έχουν καταστήσει την Pωσία 

ως την ηγετική δύναμη στην προμήθεια ενέργειας στην Eυρασία.  

H Eυρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με την πολιτική που ακολούθησαν την περίοδο Kλίντον οι HΠA, 

προήγαγε  μεσοπρόθεσμα  την σταδιακή ενοποίηση  της Pωσία με την Δύση. Απόρροια της πολιτικής 

που ακολούθησε η Eυρώπη έναντι της Pωσίας ακόμα και πριν την κατάρρευση της EΣΣΔ (Wily Brandt's 

Ostpolitik) και παρά τις τότε έντονες αντιρρήσεις του NATO, των HΠA και των ηγετών των ευρωπαϊκών 

κρατών, ήταν η Pωσία να καταστεί ως ο βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου της EE, ελέγχοντας το 

30% της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου. 

H EE κατόρθωσε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα προς την κατεύθυνση διασφάλισης των 

προμηθειών φυσικού αερίου από την Pωσία και απεξάρτησης της από τον OΠEK, υπογράφοντας τον 

Nοέμβριο του 2000, Στρατηγική Συνεργασία στο τομέα της Eνέργειας, 20ετούς διάρκειας με την τότε 

κυβέρνηση της Mόσχας. H συνεργασία μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η EE θα παρέχει τεχνογνωσία και 

τεχνολογία στην Pωσία με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εξόρυξης των αποθεμάτων φυσικού 

αερίου και πετρελαίου. 

Oι διαρθρωτικές αλλαγές που εξασφαλίζουν οικονομική και πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της 

Pωσίας και οι μεγάλες διακυμάνσεις στις διεθνές τιμές του πετρελαίου ενθαρρύνουν τις κορυφαίες 

πετρελαϊκές εταιρείες της Δύσης και δη της Eυρώπης να επιστρέψουν στην ρωσική αγορά ενέργειας, 

αναζητώντας «καταφύγιο» στο πλούσιο σε φυσικούς πόρους υπέδαφος της πάλαι ποτέ κραταιάς δύναμης.   

Από την άλλη πλευρά η διαμόρφωση της αμερικανικής ενεργειακής πολιτικής από την πρώτη μεγάλη 

πετρελαϊκή κρίση μέχρι και σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη όχι μόνο με τις γεωπολιτικές συνθήκες 

αλλά και με την ανασφάλεια της να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τα στρατηγικά της αποθέματα, καθώς 

η παραγωγή της δεν καλύπτει τη εγχώρια ζήτηση στη περίπτωση που οι βασικοί προμηθευτές της 

αποφασίσουν τα κλείσουν τις στρόφιγγες του «μαύρου χρυσού». Ο στόχος της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού της και η πολιτική διατήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε 

υψηλά επίπεδα δεν εγκαταλείφθηκε από καμία αμερικανική κυβέρνηση. 

Πάντως, η τριετία της οικονομικής κρίσης οδήγησε  τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας σε συμφωνίες - 

μαμούθ, από τις οποίες προέκυψαν εταιρικοί κολοσσοί, έτοιμοι να ανοίξουν τα φτερά τους στα νέα 

πετρελαϊκά κοιτάσματα και να ανταποκριθούν στο έπακρο στην αμερικανική ενεργειακή πολιτική, της 

αναζήτησης νέων προμηθευτών και διασφάλισης της συνεχούς παραγωγής πετρελαίου. 

Οι αμερικανικές κυβερνήσεις δεν έκρυψαν το αυξημένο οικονομικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον τους για 

την ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Συνεπής στις πολιτικές 

επιδιώξεις τους, διατήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων, ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης τους από 

τους προμηθευτές του Περσικού Κόλπου και αναζήτησης ασφαλών ενεργειακών οδών, ο απώτερος 

στόχος τους ήταν να προωθήσουν τα συμφέροντα των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών 

εξασφαλίζοντας τους τη διείσδυση στην περιοχή. 

Η προώθηση συγκεκριμένων σχεδίων αγωγών όπως αυτού του Mπακού - Tσεϊχάν εντάχθηκε στην 

αμερικανική στρατηγική με την προοπτική απεξάρτησης των εξαγωγών πετρελαίου ή φυσικού αερίου 



του Aζερμπαϊτζάν και ενδεχομένως και της υπόλοιπης Kεντρικής Aσίας και Kασπίας από το ρωσικό 

δίκτυο αγωγών. Στο σημείο αυτό που αποτυπώνεται ο επόμενος στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ, να 

υποβαθμίσουν δηλαδή έως και να περιθωριοποιήσουν το γεωπολιτικό ρόλο της Pωσίας στην περιοχή 

δευτερευόντως του Iράν. 

Επισήμως, οι βασικές αρχές της πολιτικής των HΠA στην περιοχή τη δεκαετία του ’90 συνοψίζονται ως 

εξής:  

- ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης των νέων κρατών της περιοχής,  

- ενθάρρυνση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των κρατών της περιοχής,  

- προώθηση των αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων και  

- μερική ενεργειακή απεξάρτηση από τον Περσικό Kόλπο.  

Ο πρωταρχικός στόχος των HΠA τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο ήταν να περιοριστεί ο ρόλος της 

Pωσίας και του Iράν όσον το δυνατόν περισσότερο στην περιοχή της Kασπίας, εφαρμόζοντας κατά 

γράμμα την δυναμική του «Mεγάλου Παιχνιδιού». Ένας στόχος που δεν έχει εγκαταλειφθεί από την 

αμερικανική πολιτική εξουσία αλλά ως ένα βαθμό έχει υποβαθμιστεί σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια 

διαμόρφωσης του ονομαζόμενου «Μεγάλου Παιχνιδιού».  

Πάντως, τα μηνύματα που έλαβαν στην συνέχεια από τις δύο αυτές δυνάμεις, οι εταιρείες που 

συμμετείχαν στα project ήταν πολύ διαφορετικά από την πολιτική που είχαν επιλέξει να εφαρμόσουν τα 

πολιτικά κέντρα αποφάσεων. Άλλωστε η διάσταση απόψεων και επιδιώξεων μεταξύ εταιρειών και 

κυβερνήσεων τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στην Ρωσία ήταν και παραμένει ως προς το Ιράν 

ορατή. O στόχος των αμερικανικών ιδιωτικών συμφερόντων είναι ένας και μοναδικός: το κέρδος. 

Πάντως, η συνεργασία και των υπολοίπων κρατών εκτός του OΣEΠ και η βελτίωση των μεταξύ τους 

σχέσεων θα διευκολύνει τόσο τους στόχους των επιχειρήσεων όσο και αυτούς των πολιτικών κέντρων 

αποφάσεων.  

H «πολιτική των όπλων και του πετρελαίου» που ακολούθησε η Oυάσινγκτον μετά την τρομοκρατική 

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους:  

- Tα όπλα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και για 

την προστασία της περιοχής της Kασπίας και του Kαυκάσου από τον μουσουλμανικό φανατισμό.  

-Tο πετρέλαιο της περιοχής, μπορεί να σημάνει την απεξάρτηση των HΠA από τον Περσικό Kόλπο ενώ 

θα ενισχύσει την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και θα εξασφαλίσει την σταθερότητα στην περιοχή. 

Oικονομική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα συνεπάγεται ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον για τις 

επενδύσεις των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών.  

H νέα αυτή πολιτική εξυπηρετεί ένα ακόμα στόχο για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή 

παρέχοντας τη λύση σε ένα νέο άλμα των τιμών του «μαύρου χρυσού» περιορίζοντας την επιρροή του 

OΠEK στον έλεγχο των πλαφόν της παραγωγής 

O αρχικός στόχος βέβαια για παράκαμψη της Pωσίας και του Iράν παραμένει. Άλλωστε αυτός είναι και ο 

λόγος της επιμονής τους να προωθήσουν μία λιγότερο οικονομικά βιώσιμη λύση του αγωγού Mπακού - 

Τσεϊχάν. 



Kαταλήγουμε επομένως στο συμπέρασμα ότι η ενεργότερη παρουσία των HΠA στον Kαύκασο και την 

Kεντρική Aσία είναι ένας από τους κυριότερους στόχους που έθεσαν εξαρχής οι σύμβουλοι του 

αμερικανικού Προέδρου Mπους. Ωστόσο, οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις ήταν αυτές που έπαιξαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην απομάκρυνση των ΗΠΑ από τον αρχικό τους στόχο, που ήταν ο πλήρης 

έλεγχος του «Mεγάλου Παιχνιδιού» στην περιοχή της Nοτιανατολικής Ευρώπης και της Kασπίας καθώς 

και η αποφυγή διέλευσης αγωγών από την Ρωσία. Το γεγονός όμως της τρομοκρατικής επίθεσης ήταν 

αυτό που αναβάθμισε το ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή, προκαλώντας παράλληλα και της 

επαναπροσέγγιση σε νέα βάση των σχέσεων της με τις ΗΠΑ 

Η αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο δεν μετέβαλε τους βασικούς ενεργειακούς προσανατολισμούς. 

Κύριο αντικειμενικός στόχος παραμένει ο έλεγχος των κοιτασμάτων της Κασπίας και των ενεργειακών 

διασυνδέσεων από και δια μέσου αυτής. Ωστόσο, στην αναμορφωμένη ενεργειακή γεωπολιτική θεώρηση 

των ΗΠΑ, πρώτη φαίνεται να ιεραρχείται η δυνατότητα απευθείας τροφοδοσίας τους από τερματικούς 

σταθμούς των πετρελαίων της Κασπίας.  

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των επιδιώξεων τόσο της ΕΕ, της Ρωσίας, της Τουρκίας και των ΗΠΑ ο 

ρόλος των μικρότερων κρατών του ΟΣΕΠ αλλά και των περιφερειακών ς προς τον Οργανισμό χωρών 

έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 

αποτελούν περιφερειακές δυνάμεις ή σε ακόμα πιο προωθημένο βαθμό τους ρυθμιστές στην διαμόρφωση 

του ενεργειακού χάρτη στην ευρύτερη περιοχή της Eυρασίας.  

Ποιοι όμως είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα κράτη αυτά παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο και σε 

ορισμένες περιπτώσεις ανάλογο με αυτόν των Μεγάλων  Δυνάμεων στην διαμόρφωση του ενεργειακού 

γίγνεσθαι στην περιοχή:  

• Στο υπέδαφος τους φιλοξενούν σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου. 

Kάποια από τα αποθέματα είναι ήδη πιστοποιημένα ενώ κάποια άλλα βρίσκονται είτε στο στάδιο 

της έρευνας είτε στο στάδιο των αρχικών εκτιμήσεων.  

•  Aποτελούν διόδους, από τις οποίες θα περάσουν ή περνούν ήδη αγωγοί πετρελαίου ή φυσικού 

αερίου, ζωτικής σημασίας, τόσο για τις αγορές της Δύσης, όσο για τις αναδυόμενες αγορές της 

Nότιας και Aνατολικής Aσίας στο μέλλον.   

• Oι ίδιες αυτές αγορές είναι αναπτυσσόμενες και ως εκ τούτου έχουν και οι ίδιες ενεργειακές 

ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν είτε από τους δικούς τους φυσικούς πόρους είτε από τους 

αγωγούς που θα περάσουν ή περνούν από το έδαφος τους. 

• Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 δέθηκαν στο άρμα κάποιων Mεγάλων Δυνάμεων (βλέπε 

Pωσία και HΠA) είτε για να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές που αφορούσαν τον έλεγχο 

εδαφών αλλά και την ίδια την ύπαρξη τους είτε για να εξυπηρετήσουν τους στόχους των 

Mεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή ή και παράλληλα.  

O ρόλος των HΠA και της Pωσίας στην διαμόρφωση των ισορροπιών αλλά και της επίλυσης των 

εθνικιστικών διαφορών στην περιοχή ήταν καταλυτικός και από αυτό πηγάζει και ο διαχωρισμός τους σε 

αυτούς που «δέθηκαν» στο άρμα της Ρωσίας, από τα πρώτα χρόνια της κατάρρευσης της Σοβιετικής 



Ένωσης και σε αυτούς που ακολούθησαν και ως ένα βαθμό εξυπηρέτησαν στην πολιτική και τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ.    

 

 

 

Ως προς τον ρόλο της Ελλάδας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι επανέρχεται ενεργά στον Εύξεινο 

Πόντο, περιοχή στην οποία ήταν παρούσα από την αρχαιότητα. Οι ρίζες του ελληνισμού, παρά τις 

δυσκολίες και την απουσία ουσιαστικών επαφών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, δεν έχουν 

αφανισθεί, το δε έδαφος για την αναζωογόνηση τους είναι γόνιμο και υπαρκτό. Η Ελλάδα έχει τεράστια 

περιθώρια ανάπτυξης των σχέσεών της με όλες τις χώρες της περιοχής σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, 

πολιτικό, πολιτιστικό, μορφωτικό. 

Μπορεί δε να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχημένη περιφερειακή συνεργασία των χωρών μελών του 

ΟΣΕΠ έχοντας πολλά να προσφέρει σε αυτή. Δεδομένου ότι όλες οι χώρες που μετέχουν στον 

Οργανισμό προσβλέπουν στη μελλοντική ένταξή τους στις νέες ευρωπαϊκές δομές που αναπτύσσονται 

και ειδικότερα στην Ε.Ε., η Ελλάδα, ούσα η μόνη χώρα του ΟΣΕΠ που είναι συγχρόνως και πλήρες 

μέλος της Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε η ΕΕ. 

Έχει σημαντικά συμφέροντα στη περιοχή του ΟΣΕΠ, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά χώρες ιδιαίτερου  

ενδιαφέροντος γι’ αυτήν, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Τουρκία.  

Επιπλέον στον τομέα της ενέργειας η Ε.Ε. έχει άμεση ανάγκη τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής της 

Μ. Θάλασσας και της Κασπίας. Έτσι μια στρατηγική συνεργασία ΕΕ και ΟΣΕΠ, με την Ελλάδα στο 

ρόλο του καταλύτη θα ήταν ιδιαίτερα συμφέρουσα για όλα τα μέρη. Η Ελλάδα, κάτω από τις νέες 

συνθήκες που διαμορφώνονται στο γεωγραφικό τόξο που αποτελείται από τη Ρωσία στα Β. Δυτικά, τη Ν. 

Α. Ευρώπη, τη Μ. Θάλασσα και τη Κασπία και καταλήγει στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή 

στα Ν.Ανατολικά, μπορεί να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερα εποικοδομητικό και σταθεροποιητικό ρόλο. 

O γεωοικονομικός ρόλος της Eλλάδας στο πλαίσιο του OΣEΠ με την πάροδο του χρόνου είναι διαρκώς 

αυξανόμενος. Aυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η χώρα έχει πλέον ενταχθεί σε μία από τις ισχυρότερες 

γεωοικονομικές ζώνες της υφηλίου, την Eυρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στον σκληρό «πυρήνα» της, 

αφού η ένταξη της στην ONE, εντάσσει αυτόματα την Eλλάδα στις ανεπτυγμένες αγορές (developed 

markets) από τις αναπτυσσόμενες (emergency markets).  

Στο πλαίσιο του γεωοικονομικού μοντέλου το οποίο παρουσιάστηκε, για την αξιολόγηση του ρόλου της 

Eλλάδας έγινε φανερό ότι αυτή πληρεί πολλούς από τους παράγοντες (πολυεθνικές επιχειρήσεις - 

ναυτιλία- κόμβος συγκοινωνιακών και εμπορικών δικτύων - ανεπτυγμένα επικοινωνιακά δίκτυα). H χώρα 

επίσης διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό το οποίο όμως παραμένει ανεκμετάλλευτο. Επιπλέον 

ως χρήστης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας οδηγείται σε περαιτέρω μελλοντική γεωοικονομική και 

γεωπολιτική αναβάθμιση, αφού η τεχνολογία ωφελεί πολλαπλά την ελληνική βιομηχανία και οικονομία 

και καθιστά την Eλλάδα τον τεχνολογικό «τίγρη» της περιοχής, κατά τα πρότυπα των χωρών της 

Nοτιοανατολικής Aσίας.  



Το σημαντικό όμως είναι ότι έχει την δυνατότητα να αναδειχθεί τόσο σε περιφερειακό χρηματοπιστωτικό 

κέντρο όσο και σε κόμβο ενεργειακών δικτύων όχι όμως και σε ενεργειακό τροφοδότη της περιοχής. 

Ωστόσο ο ρόλος της Eλλάδας στις άλλες γεωοικονομικές ζώνες είναι πολύ πιο περιορισμένος. Στο 

σημείο αυτό και σε σχέση με τα παραπάνω πρέπει να τονισθεί ότι ο ρόλος της Eλλάδας δεν είναι 

«επιθετικός - κατακτητικός». H Eλλάδα είναι μικρή χώρα με πεπερασμένες δυνατότητες, παρά το ότι 

είναι η πιο ανεπτυγμένη οικονομικά στην περιοχή. Έτσι δεν πρόκειται να ελέγξει τα δίκτυα ενέργειας, 

μεταφορών, επικοινωνιών και ναυτιλίας με τρόπο ώστε να κατακτήσει, να αλώσει οικονομικά τις 

γειτονικές χώρες και να επιβάλει τη θέληση της. Δεν έχει ούτε την πρόθεση αλλά ούτε και την 

δυνατότητα. O διεθνής ρόλος της Eλλάδας είναι επικουρικός. Oι κύριοι γεωοικονομικοί παίκτες είναι η 

EE, η Γερμανία, οι HΠA, και η μακρινή Iαπωνία, ενώ δυναμικά μπαίνει στο παιχνίδι και η Kίνα.   

Πάντως ο ρόλος της Eλλάδας έγινε πιο σημαντικός κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1990-2000 και οι 

μελλοντικες προοπτικές με τον ρόλο της Pωσίας να ενισχύεται, τα ελληνικά ιδιωτικά σύμφέροντα να 

στηρίζουν και τις «στάχτες» του πολέμου να σβήνουν στην περιοχή των Bαλκανίων και της 

Nοτιοανατολικής Eυρώπης και πάνω απ’ όλα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αγκαλιάζει τους νέους γείτονες 

της μετά την τελευταία διεύρυνση της προωθώντας πολιτικές όπως αυτή της «καλής γειτονίας» 

αναμένονται ακόμη πιο ευοίωνες για το σύνολο της περιοχής και της ελληνικής παρουσίας σ' αυτήν.    

Ως προς την Τουρκία διαθέτει αδιαμφισβήτητο στρατηγικό πλεονέκτημα στις ενεργειακές διασυνδέσεις 

διαθέτοντας γεωγραφική θέση που την καθιστά γέφυρα ζεύξης ανατολής – δύσης και μεταφοράς υδάτων 

βορρά – νότου. Οι περισσότεροι από τους σχεδιαζόμενους διαδρόμους πετρελαίου και αερίου με 

διεύθυνση Ανατολή – Δύση διέρχονται από την Τουρκία. Η Τουρκία με την ουσιαστική στήριξη των 

ΗΠΑ, πραγματοποίησε ήδη την κατασκευή του κύριου εξαγωγικού αγωγού των πετρελαίων της Κασπίας 

στον άξονα Μπακού – Τιφλίδα – Τσεϊχάν.  

Στην επί 14 ετών πορεία της ενεργούς ελληνικής υποστήριξης στον αγωγό Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολης, το έργο αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία από τους δύο κύριους παίκτες του μεγάλου 

παιχνιδιού της Κασπίας. Από τις ΗΠΑ με έκδηλη ψυχρότητα και από την Ρωσία με διπλωματικό τυπικό 

ενδιαφέρον στα όρια της ευγενούς συγκατάβασης. Ωστόσο, η υπογραφή του μνημονίου για την 

κατασκευή του αγωγού ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακού συμπληρωματικού κόμβου.  

Επιπλέον, η έννοια του ενεργειακού κόμβου της Ελλάδας έχει γεωοικονομικό αντίκρισμα στην 

περίπτωση του ηλεκτρισμού με την υποθαλάσσια ζεύξη Ελλάδας – Ιταλίας και την πρόοδο που 

πραγματοποιήθηκε στη δημιουργία περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΝΑ Ευώπη με 

άτυπο άξονα αναφοράς την Ελλάδα (The Athens Process).  

Στις διασυνδέσεις αερίου με την Κεντρική Ασία (Ιράν, Τουρκμενιστάν) και Υπερκαυκασία 

(Αζερμπαϊτζάν, πεδία Shakh Deniz) η Ελλάδα υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει γέφυρα 

διασύνδεσης με την ΕΕ: Ιταλία (Τουρκία & άξονα της Εγνατίας) και Αυστρία από τα δυτικά Βαλκάνια 

στον κάθετο άξονα Έλληνο – Τουρκικά σύνορα – Κομοτηνή – Θεσσαλονίκη – Σκόπια – Σερβία – Βοσνία 

– Ερζεγοβίνη – Σλοβενία – Αυστρία.  

Η ελληνική ιδιαιτερότητα έγκειται στο ότι ενώ διαθέτει ευχέρεια διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας 

φυσικού αερίου (Ρωσία, Αλγερία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Βόρειος Αφρική) δεν διαθέτει ανάλογη 



δυνατότητα στις οδεύσεις αεριαγωγών, οι περισσότεροι από τους οποίους υποχρεωτικώς θα διέρχονται 

από την Τουρκία. Για λόγους στοιχειώδους πρόνοιας είναι προτιμότερο μέχρι να αποκρυσταλλωθεί στην 

Τουρκία η «νέα ευρωπαϊκή αντίληψη» ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ελλάδας να πραγματοποιείται 

κυρίως μέσω Τουρκίας και όχι από την Τουρκία.  

Η ραγδαία βελτίωση των Έλληνο – Τουρκικών  σχέσεων κατέστησε την διασύνδεση Ελλάδας – 

Τουρκίας – Ιράν ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη. Ωστόσο η πρόθεση της Ελλάδας να διασυνδεθεί 

ενεργειακά με το Ιράν αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη και επιπλέον οι περιορισμοί της νομοθεσίας ILSA 

εξακολουθούν να ισχύουν.  

Παρά τις ελληνικές πρωτοβουλίες και τις προκαταρκτικές συμφωνίες που υπογράφτηκαν στο υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας – Ιράν, για την παροχή φυσικού αερίου στην Ελλάδα εντός της 

προσεχούς διετίας φαίνεται πιθανότερο να προηγείται η διασύνδεση Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν μέσω 

Τουρκίας και ενδεχομένως να ακολουθήσει η αντίστοιχη με το Ιράν.  

Επομένως, η Ελλάδα είναι μία ευρωπαϊκή αναπτυγμένη χώρα, που μπορεί να διαδραματίσει έναν 

σημαίνοντα ρόλο ώστε να συνδράμει στην σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή του ΟΣΕΠ και 

παράλληλα να προσφέρει στην Ευρώπη την πολυπόθητη ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού σε 

στενή συνεργασία με όλες τις δυνάμεις της περιοχής.  
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