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ΣΥΝΟΨΗ  

 Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που συνοδεύει κάθε μεταβολή στο φυσικό 

κόσμο, απλή ή πιο πολύπλοκη και είναι συνυφασμένη με την πρόοδο του 

ανθρωπίνου γένους.  Μεγάλο μέρος της ενέργειας που απαιτούν οι σύγχρονες 

δραστηριότητες, λαμβάνονται από τα ορυκτά καύσιμα, τους υδρογονάνθρακες. 

Αλληλένδετη με την  ενέργεια είναι η  έννοια της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία 

συνίσταται στην επαρκή, προσιτή, απρόσκοπτη και οικολογική κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως οργανισμός που ενδιαφέρεται 

για την ευημερία των πολιτών της από τη μια και διεκδικεί ρόλο στα παγκόσμια 

δρώμενα από την άλλη, έχει ως στρατηγικό της στόχο την ενεργειακή ασφάλεια.

 Ένεκα της έλλειψης ενεργειακών πηγών στη επικράτεια  της, εξαρτάται για τη 

προμήθεια ενεργειακών πόρων από εξωτερικούς φορείς. Η Ρωσία έχει υπερεπάρκεια 

ορυκτών καυσίμων και αποτελεί το κύριο προμηθευτή ενέργειας της ΕΕ. Η 

προσφορά/πώληση υδρογονανθράκων στη ΕΕ, αποτελεί σημαντική συνιστώσα της 

διαμόρφωση του Ρωσικού ΑΕΠ. Η Ρώσικη οικονομία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 

από τις σχέσεις (οικονομικές) με τη ΕΕ. Υφίσταται δηλαδή μια αλληλεξάρτηση μεταξύ 

ΕΕ-Ρωσίας. Την αλληλεξάρτηση αυτή επιδιώκει να εξετάσει η παρούσα εργασία, με 

βάση τα θεωρητικά υποδείγματα της Αλληλεξάρτησης, του Ρεαλισμού, του 

Φιλελευθερισμού και του Πλουραλισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Energy is one of the most basic elements of the universe. It is one of the key 

elements that without, no task can be accomplished and the quality of life is highly 

deteriorated. Human society owes much of its development to the extend use of 

energy that is derived from  fossil fuels.       

 In the regime of International Relations, energy has a vital role too. The owner 

of energy, in terms of holding the elements that produce it (like hydrocarbons), also 

owns a key factor of the concept of Power. Thus nowadays the possession or not of 

fossil fuels (oil and natural gas to be exact) creates a linkage between the owners 

and the non-owners. This linkage lies as either conflict or cooperation and everything 

between these states.         

 The following study examines the linkage upon energy between two of the key 

players of world: Russia and E.U. or else between a ‘holder’ and a ‘no holder’ of 

energy fuels. The theoretical background used is that of  “Interdependence”  

introduced by R.Keohane & J.Nye, along with the principals of realism, pluralism and 

liberalism. Since  theoretically there is no difference between theory and practice, but 

in practice there is, this study examines the facts as is and not solely via the often 

distorting prism of theory.       
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1º ΚΕΦΑΛΑΙΟ _ Εισαγωγή 

Ε ι σ α γ ω γ ή 

Η ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα της καθημερινότητας των 

ανθρώπων, είτε ως άτομα είτε ως σύνολο, κοινωνία. Είναι απαραίτητη για την 

οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας 

έχουν τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

(ΦΑ). Η σειρά με την οποία αναφέρθηκαν είναι και η σειρά με την οποία 

εμφανίστηκαν και πρωταγωνίστησαν. Σήμερα η χρήση του  άνθρακα μειώνεται για 

οικολογικούς λόγους, το πετρέλαιο έχει σταθερές ή και πτωτικές προοπτικές, ενώ το 

φυσικό αέριο συνεχώς ανέρχεται με προοπτική να εκτοπίσει το πετρέλαιο από την 

πρωτοκαθεδρία ως το 2030. 

Η ΕΕ ενδιαφέρεται για την οικονομική της ανάπτυξη κατά συνέπεια έχει 

ανάγκη από ενέργεια. Ενέργεια που προέρχεται και από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία 

όμως δεν βρίσκονται στην επικράτεια της. Θα πρέπει λοιπόν να τα εισαγάγει, όπως 

και πράττει, όντας ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας παγκοσμίως[18]. 

Η Ρωσία από την άλλη διαθέτει τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, είναι 

η πρώτη χώρα από άποψη ενεργειακών αποθεμάτων στον κόσμο[18]. Το γεγονός 

αυτό την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στον κόσμο.  

Ταυτόχρονα η γεωγραφία την τοποθέτησε ‘δίπλα’ στο μεγαλύτερο εισαγωγέα. 

Αναμενόμενο ήταν το έλλειμμα (ενέργειας) του ενός (ΕΕ) να καλυφθεί από το 

περίσσευμα του άλλου (Ρωσία). Δημιουργήθηκε λοιπόν μια σύνδεση μεταξύ των δύο, 

η οποία θα εξεταστεί με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο της θεωρίας της 

αλληλεξάρτησης.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, κατά κύριο λόγο, η θεώρηση της αλληλεξάρτησης 

κατατάσσεται στη σχολή σκέψης του (νέο)φιλελευθερισμού. Με τη πάροδο του 

χρόνου επήλθε μια αμφίπλευρη προσέγγιση με τη θεώρηση του (νέο)ρεαλισμού. Η 

προσέγγιση αυτή αφορά στη αποδοχή από τη πλευρά του πρώτου, της κυριαρχίας 

των κρατών στο διεθνές σύστημα καθώς και της σημαντικότητας των θεμάτων 

υψηλής πολιτικής/στρατηγικής(ασφάλεια), παράλληλα όμως και ο δεύτερος κατανοεί 
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τη πραγματικότητα των διαπλεγμένων δράσεων των κρατικών και μη(κρατικών) 

διεθνικών δρώντων, γεγονός που μειώνει την αναρχία, δημιουργεί αλληλεξαρτήσεις 

και εφόσον υπάρξουν συναινέσεις, οδηγεί στη συνεργασία, αρχικά σε πεδία χαμηλής 

πολιτικής/στρατηγικής χωρίς να αποκλείονται τα αντίστοιχα πεδία της υψηλής. 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε αναλύσεις και προβλέψεις(1),(2),(3),(4) των 

οποίων την εγκυρότητα θεωρεί δεδομένη και στηρίζεται στα συμπεράσματα των. 

Βεβαίως όντας προβλέψεις και αναλύσεις, που χρησιμοποιούν πιθανολογικά 

μοντέλα, δεν αποτυπώνουν τι θα γίνει αλλά τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Για 

περισσότερο ενδελεχή εξέταση των μεθόδων προβλέψεων και των συσχετίσεων ο 

αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία ως [19], [20]. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που  ο αναγνώστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά 

την εξέταση του θέματος είναι η διαφοροποίηση των αγορών πετρελαίου και ΦΑ. Το 

πετρέλαιο είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, η τιμή του καθορίζεται από τη ζήτηση 

και τη δυνατότητα της προσφοράς να καλύψει αυτή τη ζήτηση[11], από τη 

συναλλαγματική ισοτιμία, από τη μακροχρόνια τιμολογιακή πολιτική της παραγωγής 

του και βέβαια την ‘προσδοκία’ (στη οποία ενίοτε υποτάσσεται η λογική[16]) και η 

οποία δύναται να ‘χειραγωγήσει’ την τιμή του. Η αγορά του ΦΑ όμως είναι δεν είναι 

αντίστοιχα απελευθερωμένη (αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει την ‘κινητικότητα’ του 

πετρελαίου ή μεταφορά γίνεται κυρίως με αγωγούς ενώ η ανάπτυξη της αγοράς 

υγροποιημένου ΦΑ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα1), υπάρχει μεν στα χρηματιστηριακά 

προϊόντα (commodities) και συχνά η τιμολόγηση του γίνεται σε συνάρτηση με δείκτες 

πετρελαίου, όμως σημαντικό ρόλο παίζουν τα μακροχρόνια συμβόλαια2, όπως  αυτό 

που συνάχτηκε μεταξύ Ρωσίας-Κίνας3.  

Στα κεφάλαια 2,3,4 παρουσιάζονται διαδοχικά: στο δεύτερο, οι βασικές έννοιες 

που περιέχονται στο τίτλο του θέματος της εργασίας και άλλες που θα χρησιμεύσουν 

στη ‘πορεία’ όπως η στρατηγική, η ισχύς (διαχωρισμός σε ‘σκληρή’ και ‘ήπια’), η 

ασφάλεια, στο τρίτο παρουσιάζεται η ενέργεια, οι μορφές της, οι προοπτικές  της, η 

σημασία των υδρογονανθράκων και η ‘έννοια της ενεργειακής ασφάλειας’, το τέταρτο 

                                                           
1
 http://www.foreignaffairs.gr/articles/70728/jason-bordoff-kai-akos-losz/oi-ipa-anoigoyn-to-fysiko-aerio 

2
 πχ:  http://www.reuters.com/article/e-on-gazprom-gas-idUSL5N1713QG 

3
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-10/russia-china-add-to-400-billion-gas-deal-with-accord 
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περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας της αλληλεξάρτησης των Robert 

Keohane και Joseph Nye και των συναφών εννοιών που περιλαμβάνει. Το 5ο 

κεφάλαιο περιέχει μια περιγραφή της ΕΕ ως πολιτικής οντότητας και την ενεργειακή 

διάσταση της. Το 6ο κεφάλαιο αποτιμά κατ’ αντίστοιχο τρόπο την Ρωσία. Στο 7ο 

καταλήγουν τα δεδομένα και τα συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων, να 

περιγράψουν την αλληλεξάρτηση στον ενεργειακό τομέα μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεξάρτηση αυτή στο πλαίσιο του παγκοσμίου 

γίγνεσθαι του πλέγματος αλληλεξαρτήσεων. Τέλος περιλαμβάνεται ο επίλογος με τα 

συμπεράσματα. 

Διευκρινίσεις για τον Αναγνώστη  

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α.  Όσον αφορά το κείμενο, κάθε κεφάλαιο καταλήγει στη σύνοψη (πλην του 

Κεφ.8), η οποία είναι μια συνοπτική και συνεκτική περίληψη του κεφαλαίου, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα της ταχείας απόκτησης γνώσης του περιεχομένου της εργασίας.  

β.  Όσον αφορά τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις πηγές: 

 - οι αναφορές σε βιβλία και άλλες εργασίες, γίνεται με αγκύλη και  αριθμό πχ 

[12] που παραπέμπει στη βιβλιογραφία 

 - οι αναφορές σε μεγάλου μεγέθους διαδικτυακών κειμένων (αναφορές/ 

προβλέψεις), γίνεται με παρένθεση και αριθμό πχ (3) που παραπέμπει επίσης στη 

βιβλιογραφία 

 - οι αναφορές σε άρθρα γνώμης και διαδικτυακή ειδησιογραφία , γίνεται με 

υποσημείωση(footnote). 

 γ. Τα αριθμητικά στοιχεία έγινε προσπάθεια να λαμβάνονται όσα πιο κοντά 

στο τρέχον έτος και από τους κατά γενική ομολογία αξιόπιστους οργανισμούς/ 

εταιρείες. 

 δ.  Η αρίθμηση των πινάκων, χαρτών, γραφικών απεικονίσεων γίνετε κατά 

κεφάλαιο.  
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2º ΚΕΦΑΛΑΙΟ _ Βασικές ‘Εννοιες 

Ε ι σ α γ ω γ ή 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι βασικές έννοιες της Ισχύος, της 

Στρατηγικής και της Ασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον τίτλο της εργασίας 

και η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για τη περαιτέρω εξέταση του θέματος της 

εργασίας. 

Ι σ χ ύ ς  

 Η προσπάθεια ορισμού της  ισχύος στις διεθνείς σχέσεις, έχει φέρει σχεδόν 

τόσα αποτελέσματα όσα και οι πολιτικοί επιστήμονες που ανέλαβαν το έργο αυτό, 

ανάλογα με την οπτική του καθενός. Χαρακτηριστικά αναφέρεται[7] ότι αποτελεί  

ουσιαστικά μια ‘επίδικη’ έννοια, στη μελέτη της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών 

σπουδών, η οποία συχνά αποπνέει αμφιθυμία και σύγχυση, ενώ ως όρος 

παρουσιάζει συγγένειες με άλλους όρους όπως ο εξαναγκασμός και η επιρροή. 

 Μια πολύ γενική θεώρηση[2] την αποτιμά ως τη δυνατότητα να ενεργεί κανείς, 

επιτρέποντας ή απαγορεύοντας κατά το προσωπικό του δοκούν, σε σχέση με 

κάποιον ή κάτι άλλο. Επιπλέον περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόκλησης ή 

παραγωγής αποτελεσμάτων, τα οποία δεν θα συνέβαιναν διαφορετικά.  

 Άλλες θεωρήσεις[2] τη αποτιμούν ως τη δυνατότητα:    

 -  αλλαγής ή επιλογής  των πιθανών εκβάσεων     

 - συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων       

 - αλλαγής των προδιαγεγραμμένων εξελίξεων.     

 Οι ανωτέρω ορισμοί προσεγγίζουν την έννοια της ισχύος από τη δυναμική της 

πλευρά, δηλαδή ως δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο 

περιβάλλον, σε αντιδιαστολή με τη στατική όψη της ισχύος που αφορά αυτούς 

καθαυτούς τους συντελεστές ισχύος (στρατό, τεχνολογία, ΑΕΠ κτλ βλέπε παρακάτω).  

 Άλλες εκφάνσεις της ισχύος[2] είναι η δύναμη, η εξουσία και η επιρροή. Η 

δύναμη αφορά υλικά και φυσικά μέσα τα οποία κινητοποιούμενα επιτρέπουν στο 

κάτοχο τους να επιβάλλει τη θέληση του. Ακόμα όμως και όταν δεν κινητοποιούνται 

τα μέσα αυτά υφίστανται στατικά ‘δια παν ενδεχόμενο’. Η κατάσταση κατά την οποία 

η δύναμη που εμπεριέχεται στην ισχύ χρησιμοποιηθεί αναφέρεται ως «χρήση βίας». 
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Εξουσία από την άλλη αφορά στο δικαίωμα που έχει κάποιος να διατάζει και να 

επιβάλλεται. Τέλος η επιρροή αφορά άλλη μια έκφραση της ισχύος ως δυνατότητα 

επηρεασμού πνευματικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά. Όπως αναφέρει ο Joseph Nye, 

σκιαγραφώντας την ‘ήπια’ ισχύ : «Μια χώρα μπορεί να επιτύχει τα αποτελέσματα 

που επιθυμεί στη παγκόσμια πολιτική, επειδή άλλες χώρες θέλουν να την 

ακολουθήσουν θαυμάζοντας τις αξίες της, μιμούμενες το παράδειγμα της και 

φιλοδοξώντας να φτάσουν στο επίπεδο της, σε ευημερία και ελευθερία». 

  

 

Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς   Ι σ χ ύ ο ς  -  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς  Ι σ χ ύ ο ς   

 Αντίστοιχη με την ποικιλότητα των ορισμών της ισχύος, είναι και η ποικιλότητα 

καθορισμού των συντελεστών της ισχύος, των κρατικών δρώντων στο διεθνές 

σύστημα. Προσπάθειες σύνταξης καταλόγων συντελεστών [2] και κατηγοριοποίησης 

τους, έγιναν από πολλούς σημαντικούς διεθνείς μελετητές όπως ο Ν.Spykman 

(έκταση, φύση συνόρων, πληθυσμός, πρώτες ύλες, οικονομική και τεχνολογική 

ανάπτυξη, νομισματική ισχύ, εθνική ομοιογένεια, κοινωνική συνοχή, πολιτική 

σταθερότητα, εθνικό φρόνημα) και αντίστοιχα ο H.Morgenthau (γεωγραφία, φυσικός 

πλούτος, βιομηχανική παραγωγική ικανότητα, στρατιωτική προετοιμασία, 

πληθυσμός, εθνική ομοιογένεια, φρόνημα, διπλωματική ικανότητα), πλην όμως οι 

κατάλογοι αυτοί δεν αξιολογούν την ικανότητα έκαστου συντελεστή, σε δεδομένο 

χρόνο και συνθήκες, να συμβάλλει στην εδραίωση και διατήρηση της πολιτικής του 

κατόχου του.           

 Σύμφωνα με τον Η.Κουσκουβέλη[2] η πιο συνηθισμένη κατηγοριοποίηση των 

συντελεστών ισχύος, στα συγγράμματα των Διεθνών Σχέσεων  είναι αυτή των τριών 

ομάδων:           

 α. Υλικοί Συντελεστές (ή αντικειμενικοί). Περιλαμβάνουν τη γεωγραφία, τον 

πληθυσμό, τις πηγές πλούτου και τις ένοπλες δυνάμεις, Ο Π. Κονδύλης τους 

χαρακτηρίζει ως το γεωπολιτικό δυναμικό ενός κράτους. Για τον σκοπό της 

παρούσης εργασίας θα αναλυθεί περαιτέρω ο συντελεστής ‘πηγές πλούτου’ ένεκα 

του ότι περιλαμβάνει τον παράγοντα ‘ενέργεια’. Οι πηγές πλούτου για ένα κράτος  
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είναι: η παραγωγική δυνατότητα,  το τεχνολογικό επίπεδο, οι υποδομές 

(τηλεπικοινωνίες, μεταφορές), οι πρώτες ύλες και οι πηγές ενέργειας. Ένα κράτος 

που έχει επάρκεια στα ανωτέρω σημαίνει ότι εξαρτάται λιγότερο από τα άλλα κράτη 

και τους παράγοντες του διεθνούς συστήματος και άρα έχει τη δυνατότητα να μειώσει 

την αλληλεξάρτηση του. Βεβαίως ισχύει και το αντίστροφο. Επιπλέον σε περιόδους 

κρίσεως με συνετή χρήση είναι εφικτό να παραμείνει αυτάρκες[2].  

 β. Λειτουργικοί Συντελεστές.  Αφορούν το την εσωτερική όσο και την 

εξωτερική λειτουργία ενός κράτους και περιλαμβάνουν: το πολιτικό σύστημα, τη 

διοίκηση του κράτους, τη δυνατότητα κινητοποίησης δυνάμεων του(όχι μόνο των 

στρατιωτικών) και τη θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα (συμμαχίες, συμμετοχή 

σε οργανισμούς). 

 γ. Υποκειμενικοί Συντελεστές. Οι συντελεστές αυτής της κατηγορίας ανάγονται 

στο/α άτομα και στη ψυχοσύνθεση του, κυριότεροι είναι η ηγεσία και το κύρος του 

κράτους.             

 Σ κ λ η ρ ή   κ α ι   Ή π ι α  Ι σ χ ύ ς,   Έ ξ υ π ν η   Ι σ χ ύ ς   

 Όπως προαναφέρθηκε, ο Joseph Nye4, εισήγαγε μια νέα διάκριση στην έννοια 

της ισχύος. Δίνοντας έμφαση στο εμπόριο και την οικονομία, ως τους δύο πυλώνες 

της αλληλεξάρτησης και της ισχύος, χρησιμοποίησε, στο βιβλίο του Bound to Lead: 

The Changing Nature of American Power, τον όρο «ήπια ισχύς» (soft power), σε 

αντιδιαστολή προς τη «σκληρή ισχύ» (hard power) η οποία βασίζεται στη 

χρησιμοποίηση του πειθαναγκασμού, με χρήση κυρίως της στρατιωτικής και της 

οικονομικής ισχύος. Εστίασε στην ήπια ισχύ, θεωρώντας ότι τα στρατιωτικά μέσα 

είχαν αναλυθεί σε πολύ μεγάλη έκταση στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και ότι 

σήμερα, σημαντικότερα είναι τα χαρακτηριστικά της ελκυστικότητας και του 

παραδείγματος που προβάλλει μια χώρα προς τα έξω. O Nye ορίζει ως ήπια ισχύ την 

ικανότητα επίτευξης του επιθυμητού, μέσω του γοήτρου και της έλξης, παρά μέσω 

του εξαναγκασμού και της δωροδοκίας.        

 Ο Ι.Παρίσης αναφέρει σχετικά5: «Αποκλείει η ήπια ισχύς τη χρήση 

                                                           
4
 http://www.elzoni.gr/html/ent/408/ent.15408.asp 

5
 ο.π. 
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σκληρής ισχύος; Ασφαλώς όχι. Αλλοίμονο αν ένα κράτος ακύρωνε τη στρατιωτική 

του ισχύ και τη δυνατότητά του να την προβάλλει ή και να τη χρησιμοποιεί, αν 

απαιτηθεί. Ο Nye είναι σαφής: «Η σκληρή και η ήπια ισχύς συνδέονται και μπορούν 

να ενισχύσουν η μία την άλλη. Και οι δύο αποτελούν όψεις της ικανότητας να 

επιτυγχάνουμε τους σκοπούς μας, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των άλλων. 

Μερικές φορές, οι ίδιες πηγές ισχύος μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το φάσμα 

της συμπεριφοράς, από τον εξαναγκασμό μέχρι τη σαγήνη. Είναι προφανές ότι 

τέτοιες μπορεί να είναι η οικονομία, η στρατιωτική δυνατότητα, η τεχνολογία, η 

βιομηχανική παραγωγή, κ.ά. Κάθε μια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή 

είτε σκληρής είτε ήπιας ισχύος και να σαγηνεύσει τους άλλους δρώντες στην 

παγκόσμια σκηνή. Σημασία, κατά συνέπεια, έχει ο τρόπος χρήσης κάθε μορφής 

ισχύος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ήπια ισχύς αποτελεί μορφή έμμεσης 

στρατηγικής.            

 Πέρα όμως από τη διάκριση μεταξύ σκληρής και ήπιας ισχύος είναι 

ενδιαφέρον να δούμε την ισχύ ως μια αλληλουχία από τον εξαναγκασμό (coercion), 

στο ένα άκρο, μέχρι την πειθώ (persuasion) στο άλλο, με τη δωροδοκία (corruption) ή 

τα κίνητρα (motives) κάπου στο μέσο. Με βάση αυτό, μπορούμε να δούμε την ισχύ 

ενός κράτους ως τη δύναμη να εξαναγκάζει με χρήση απειλών, να πείθει με 

πληρωμή (δωροδοκία), ή να προσελκύει επιβάλλοντας τη θέλησή του.»  

 Το 2004, ο Nye πρότεινε ένα συνδυασμό ήπιας και σκληρής ισχύος για τη 

δημιουργία αυτού που ονομάζει «έξυπνη» ισχύ (smart power)6. «Η έξυπνη ισχύς δεν 

είναι ούτε σκληρή ούτε ήπια. Είναι και τα δύο» γράφει, σημειώνοντας ότι αυτή 

συνθέτει τις δύο μορφές ισχύος, δίνοντας προτεραιότητα στη διπλωματία και 

κρατώντας τη στρατιωτική ισχύ σαν εφεδρικό μοχλό για την αποτροπή 

αναθεωρητικών πολιτικών δυνάμεων και την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας 

των κρατών. Αμφότερες αποτελούν δύο διαφορετικές όψεις της δυνατότητας 

επίτευξης των στόχων μας, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των άλλων, όπως 

σημειώνει ο Nye, υπογραμμίζοντας ότι: «Η έξυπνη ισχύς είναι η ικανότητα 

συνδυασμού σκληρής και ήπιας ισχύος σε μια νικηφόρα στρατηγική».   

 Συνοψίζοντας για την Σκληρή και Ήπια Ισχύ και με βάση σχετική διάλεξη στο 

                                                           
6
 ο.π. 
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πλαίσιο του παρόντος μεταπτυχιακού, η πρώτη περιλαμβάνει τους κάτωθι 

συντελεστές: Ένοπλες δυνάμεις, Οικονομία, Τεχνολογία, Ενέργεια(παραγωγή/πόροι), 

ενώ η δεύτερη: Διπλωματία, Εξωτερική πολιτική, Συμμαχίες, Θρησκεία, Περιβάλλον.

 Είναι άξιο υπογράμμισης ότι μετά τον Β’ΠΠ η κατανόηση της φρίκης του 

πολέμου, συντέλεσε στη απροθυμία των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και των 

δυνάμεων αντίστοιχης δυναμικότητας να εμπλακούν σε διαμάχες με όρους 

στρατιωτικής σκληρής ισχύος, καθόσον η εμπειρία των προηγουμένων αιώνων έχει 

αποδείξει ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο για αμφότερες τις πλευρές (σ.σ: το 

μέγεθος έχει επίδραση και ως απόλυτο μέγεθος όπως προαναφέρθηκε, αλλά και ως 

σχετικό με την έννοια του ‘κρίσιμου μεγέθους’. Δηλαδή μεταξύ δύο εμπλεκόμενων 

Α,Β με ανόμοια μεγέθη –έστω Α>Β-  στη  περίπτωση που η ισχύς του Β ξεπερνά ένα 

κρίσιμο ‘κατώφλι’, κατά την εκτίμηση του Α, ο Α ως ορθολογικός δρών δεν θα 

επιλέξει, ως πρώτη επιλογή, την  ‘σκληρή’ αντιπαράθεση με τον Β).   

  Η ‘απόσυρση’ του στρατιωτικού συντελεστή της σκληρής ισχύος από το 

άμεσο προσκήνιο, σήμανε ταυτόχρονα και τη ‘απόσυρση’ του πειθαναγκασμού με τη 

μορφή της απειλής χρήσης βίας. Έτσι σήμερα οι διαμάχες πραγματοποιούνται σε 

άλλα πιο ‘εκλεπτυσμένα’ πεδία, για αυτό είναι μάλλον ορθότερο να αναφερόμαστε 

πλέον σε προβολή ισχύος και/ή απειλή χρήσης ισχύος (όχι απαραίτητα σε όλο το 

φάσμα των συντελεστών της). Παράδειγμα είναι η χώρα μας, η οποία με τη απειλή 

διακοπής της χρηματοδότησης του χρέος της (συντελεστής ισχύος: οικονομία), 

εξαναγκάζεται να λαμβάνει δημοσιονομικά μέτρα αντίθετα με τη βούληση του λαού 

και των ηγεσιών της[6].        

 Όσον αφορά ειδικά την ενεργειακή διάσταση της ισχύος, M. KLare αναφέρει7: 

«Η ενεργειακή δύναμη είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός έθνους στην 

παραγωγή ενέργειας και στην τεχνολογία με σκοπό την προώθηση των παγκόσμιων 

συμφερόντων του και την υπονόμευση των αντιπάλων του. Αυτό θα μπορούσε να 

σημαίνει, για παράδειγμα, την παροχή ενέργειας σε φίλους και συμμάχους που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα εφόδια που παρέχονται από μια εχθρική 

δύναμη, όπως οι προσπάθειες των ΗΠΑ να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό 

φυσικό αέριο. Η ενεργειακή δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για να ενισχύσει τους 

                                                           
7
 http://www.foreignaffairs.gr/articles/70213/michael-t-klare/skliri-dynami-ipia-isxys-ki-energeiaki-dynami 
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δεσμούς με έναν γεωστρατηγικό εταίρο, όπως με την πυρηνική συμφωνία που 

δημιουργήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, ή για να τιμωρήσει 

έναν απείθαρχο γείτονα, όπως στον επαναλαμβανόμενο αποκλεισμό της Ουκρανίας 

από την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου.»      

 Προς επίρρωση των ανωτέρω (σχετικά με τον ενεργειακό συντελεστή της 

ισχύος), παρατίθενται οι κάτωθι δηλώσεις8 αξιωματούχων της μοναδικής, κατά γενική 

ομολογία, υπερδύναμης(ΗΠΑ):        

 - John Boehner πρόεδρος της Βουλής: «Η δυνατότητα να γυρίσουμε την 

κατάσταση και να θέσουμε υπό έλεγχο τον Ρώσο ηγέτη βρίσκεται ακριβώς κάτω από 

τα πόδια μας, υπό την μορφή τεράστιων εφοδίων φυσικής ενέργειας»  

 -   John McCain γερουσιαστής:  «να εξάγουμε τους δικούς μας φυσικούς 

πόρους για να αποδυναμωθεί έτσι το καθεστώς του Πούτιν και να ενισχυθούν οι 

σύμμαχοί μας».  

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 

 Σύμφωνα με τον Κ.Κολιόπουλο[9]: Στρατηγική συνίσταται στη σύζευξη μέσων 

και σκοπών ενός κράτους υπό την επίδραση του διεθνούς ανταγωνισμού, τόσο στην 

ειρήνη όσο και στον πόλεμο.  Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται όλα τα 

διαθέσιμα μέσα ενός κράτους (ήτοι στρατιωτικά, διπλωματικά, οικονομικά, 

πολιτιστικά κτλ), για την επίτευξη των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών του, ενόψει 

πραγματικής/ων ή ενδεχόμενης/ων σύγκρουσης τότε αναφερόμαστε στην Υψηλή 

Στρατηγική.             

 Όταν για την επίτευξη των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών ενός κράτους στο 

πλαίσιο μιας πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης, γίνεται χρήση όλων των 

στρατιωτικών μέσων που διαθέτει, τότε αναφερόμαστε στη Στρατιωτική Στρατηγική. Η 

δε χρήση των στρατιωτικών μονάδων των ΕΔ στο θέατρο επιχειρήσεων, ονομάζεται 

Επιχειρησιακή Τέχνη.        

 Πρακτικά: η στρατηγική «τελειώνει» και η τακτική αρχίζει τη στιγμή που οι 

αντίπαλες δυνάμεις έρχονται σε επαφή.  Η τακτική έχει να κάνει με την εκτέλεση 

ΠΩΣ, της στρατηγικής ή/και της επιχειρησιακής τέχνης, οι οποίες ορίζουν το ΠΟΥ, 

                                                           
8
 ο.π 
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ΠΟΤΕ και με ΤΙ δυνάμεις θα εκτελεστεί μια ενέργεια.   

 Διακρίνονται τρία είδη προσεγγίσεων στρατηγικής: Άμεση – Έμμεση 

προσέγγιση, Εκμηδένιση/Εξουθένωση, Φθορά/Ελιγμός καθώς και κάποιες 

υποπεριπτώσεις αυτών που θα αναλυθούν κατωτέρω. Αυτό που είναι απαραίτητο να 

υπογραμμιστεί είναι ότι τα κράτη δεν επιλέγουν μια και μόνη αμιγή προσέγγιση. Στη 

πράξη η στρατηγική των κρατών προκύπτει ως σύνθεση των επιμέρους 

στρατηγικών, ενώ και εδώ είναι σημαντικό ότι μεταξύ και των ίδιων αυτών των 

στρατηγικών υπάρχουν επικαλύψεις. 

Άμεση – Έμμεση προσέγγιση: Άμεση προσέγγιση είναι η κατεύθυνση της 

πολεμικής προσπάθειας εναντίον του ΚΒ (του ισχυρότερου σημείου) της αντίπαλης 

πολεμικής προσπάθειας. Έμμεση προσέγγιση είναι η παράκαμψη των ισχυρών 

εχθρικών σημείων και η αποφυγή κατατριβής των ημετέρων δυνάμεων. Γενικά η 

δεύτερη ενδείκνυται στο επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, ενώ η πρώτη στο 

επίπεδο της υψηλής και στρατιωτικής στρατηγικής καθόσον αποτελεί μονόδρομο για 

την επίτευξη αποφασιστικών αποτελεσμάτων. 

Εκμηδένιση – Εξουθένωση: Η εκμηδένιση δίνει έμφαση στη στρατιωτική 

στρατηγική και αποσκοπεί στη καταστροφή των ΕΔ του αντιπάλου μέσω 

αποφασιστικής μάχης, όταν η εξουθένωση εκτός από μάχη δίνει έμφαση και στον 

οικονομικό παράγοντα, επιδιώκοντας οικονομικές βλάβες στον αντίπαλο (πχ 

καταστροφή καλλιεργειών)  . 

Φθορά – Ελιγμός : Ο πόλεμος φθοράς ορίζεται ως ο πόλεμος στον οποίο ο 

αντίπαλος αντιμετωπίζεται ως μία σειρά στόχων, οι οποίοι θα καταστραφούν από τη 

σωρευτική εφαρμογή υλικής ισχύος και υπέρμετρης δύναμης πυρός με τελικό σκοπό 

τη καταστροφή του συνόλου των εχθρικών στόχων. Αντίθετα στο πόλεμο ελιγμού, ο 

εχθρός αντιμετωπίζεται ως σύστημα και ο τελικός σκοπός δεν είναι η καταστροφή του 

εχθρού αλλά η συστημική αποδιάρθρωση του, πλήττοντας κακοποιά καίρια αδυναμία 

του ή νευραλγικό του σημείο. Τα κράτη/στρατοί που υπερτερούν συχνά εφαρμόζουν 

πόλεμο φθοράς, ενώ τα συγκριτικά ασθενή κράτη/στρατοί επιλέγουν πόλεμο ελιγμού. 
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 Σχετικά με τις επικαλύψεις μεταξύ  που προαναφέρθηκαν:    

 - Η εξουθένωση κατά περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή έμμεσης 

προσέγγισης.          

 - Η εκμηδένιση εμπεριέχεται ως έννοια στην άμεση προσέγγιση.  

 - Αντίστοιχα ο ελιγμός στην έμμεση προσέγγιση. 

 Πέραν των ανωτέρω εννοιών υπάρχουν και πολλές άλλες έννοιες 

περισσότερο εξειδικευμένες που βοηθούν τόσο στην ανάλυση, όσο και στη σύνθεση 

στρατηγικής. Σημαντικότερες των οποίων είναι αυτές της:   

 Αποτροπής – Πειθαναγκασμού: Αποτροπή είναι η διατήρηση του status quo 

(δηλαδή της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων) με απειλή χρήσης βίας. 

Αντίστοιχα, πειθαναγκασμός είναι η επιδίωξη αλλαγής  του status quo με απειλή 

χρήσης βίας. Βασικό στοιχείο και στις δύο είναι το σχετικό κόστος, δηλαδή η απειλή 

ότι ο αντίπαλος θα βρεθεί σε χειρότερη θέση αν δεν συμμορφωθεί με την θέληση 

μας. Στις δύο αυτές έννοιες χαρακτηριστικό είναι η απειλή χρήσης βίας, ωστόσο αν 

κατά τη διάρκεια μίας κρίσης ο αντίπαλος παραβιάσει το status quo (κατάρρευση της 

αποτροπής), τότε μπορεί να επιδιωχθεί η επαναφορά της προϋφιστάμενης 

κατάστασης με περιορισμένη παραδειγματική χρήση βίας, χωρίς να κηρυχθεί 

γενικευμένος πόλεμος. Η γκρίζα αυτή κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης μπαίνει 

κάτω από την επικεφαλίδα του πειθαναγκασμού. 

Σύμφωνα με τον Χ.Π’σωτηρίου[10]: η διεθνής πολιτική αφορά στις 

συγκρούσεις μεταξύ των κυρίαρχων κρατών, στη συνεργασία μεταξύ τους και στη 

διαχρονική τάση των ανεπτυγμένων πολιτισμών να δημιουργούν συστήματα αξιών 

με πανανθρώπινα χαρακτηριστικά και ιδανικά. «Σε ήπιες μορφές», το τελευταίο 

στοιχείο «βασίζεται στην πειθώ και μετουσιώνεται σε εθελοντική συνεργασία των 

κυρίαρχων δυνάμεων... Όταν όμως παίρνει την ακραία μορφή των απόλυτων ηθικών 

ή ιδεολογικών επιταγών, τότε επαναστατικοποιεί τη διεθνή πολιτική, καθώς απειλεί 

να καταλύσει τις κυρίαρχες δυνάμεις, για να τις αντικαταστήσει με μια ενιαία 

οικουμενική κοινωνία». Η προσηλυτιστική δραστηριότητα του Βυζαντίου με τη 

δημιουργία του κυριλλικού αλφαβήτου και τη μετάφραση της Θείας Λειτουργίας και 

της Βίβλου στα σλαβονικά είναι παραδείγματα της ήπιας μορφής του στοιχείου 
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αυτού, ενώ η Γαλλική Επανάσταση ή οι Σταυροφορίες αποτελούν παραδείγματα της 

ακραίας του μορφής.         

 Η ανάλυση της υψηλής στρατηγικής περιλαμβάνει αρχικά τη στρατιωτική 

στρατηγική που αναφέρεται στη χρήση των ΕΔ στον πόλεμο. Επίσης, σε περίοδο 

πολέμου, περιλαμβάνει τους μη στρατιωτικούς παράγοντες που καθορίζουν την 

έκβαση του εν λόγω πολέμου. Τέλος, περιλαμβάνει τις μακροσκοπικές υψηλές 

στρατηγικές κατά τον πόλεμο, αλλά και κατά την ειρήνη.    

 Η μακροσκοπική υψηλή στρατηγική καθορίζεται σημαντικά από το στοιχείο 

του ανταγωνισμού σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα όπου μια πιθανή ήττα δύναται να 

έχει καταστροφικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να κλονίσουν ακόμη και τα ζωτικά 

συμφέροντα του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό όπου κυριαρχούν «απλά αρχέτυπα 

συμπεριφοράς που ισχύουν ακόμη και σε πρωτόγονες προκρατικές συνθήκες» τα 

κράτη ακολουθούν τέσσερις διαχρονικές στρατηγικές: 

1. Ανάσχεση – επέκταση: Το κράτος χρησιμοποιεί την ισχύ του είτε για 

αμυντικούς (ανάσχεση), είτε για επιθετικούς σκοπούς (επέκταση). 

2. Συμμαχίες: Το κράτος συμμαχεί με τρίτα κράτη είτε για την 

αντιμετώπιση μιας κοινής απειλής είτε για επίτευξη έτερων κοινών συμφερόντων. 

3. Εξισορρόπηση: Το κράτος εξουδετερώνει τις απειλές του, μέσω 

ισορροπιών μεταξύ άλλων περιφερειακών κρατών του διεθνούς συστήματος, ώστε ο 

αντίπαλος να μη δύναται να συγκεντρώσει ικανό αριθμό δυνάμεων εναντίον του. 

4. Κατευνασμός: Το κράτος προσπαθεί να καταλήξει στην υπέρβαση της 

αντιπαλότητας με ένα κράτος, μέσω παραχωρήσεων μονομερών ή αμοιβαίων. 

Οι ανωτέρω στρατηγικές, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται  

αποκλειστικά, αλλά συνηθέστερα ως συνδυασμός δύο ή/και περισσοτέρων από 

αυτές. Ωστόσο, ο εν λόγω συνδυασμός κινδυνεύει ενίοτε από έλλειψη εσωτερικής 

συνοχής και αλληλοϋπονόμευση, λόγω της ίδιας της φύσης κάθε στρατηγικής, η 

οποία ενέχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. 
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Α σ φ ά λ ε ι α 

 Ο όρος Ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα για τις Διεθνείς Σχέσεις, Κοινότητα 

Ασφάλειας (Security Community), εξετάστηκε και αναπτύχθηκε ως έννοια από τον 

Karl Deutsch τη δεκαετία του ’60, μετά από εκτενή εμπειρική μελέτη της Βόρειο 

Ατλαντικής περιοχής[7]. Υποστήριξε ότι η κοινότητα ασφάλειας συνίσταται σε μια 

μορφή διεθνούς συνεργασίας η οποία δυνητικά μπορεί να οδηγήσει στην 

ολοκλήρωση(intergration). Η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα των προσδοκιών  των 

λαών αλλά κυρίως των πολιτικών τους ελίτ, για διαρκή ειρήνευση. Ως τέτοιες 

θεωρούσε τις ΗΠΑ, το ΗΒ, τον Καναδά, τη Νορβηγία, την Σουηδία, τις οποίες 

επιπλέον κατονόμαζε ως ‘Μη Πολεμικές’(no war) Κοινότητες, λόγω της απουσίας 

‘οργανωμένων προετοιμασιών για πόλεμο ή/και βίας σε μεγάλη κλίμακα’. Συνέπεια 

της ανωτέρω εμπειρικής παρατήρησης ήταν για τον ίδιο, η διαφοροποίηση των 

κοινοτήτων ασφαλείας - σε σχέση με τις υπόλοιπες- στη περίπτωση που 

δημιουργείτο μια σύγκρουση, καθόσον οι πρώτες, στη περίπτωση αυτή, θα 

επιχειρούσαν να την επιλύσουν μέσω μηχανισμών διαχείρισης και επίλυσης 

συγκρούσεων. Προκειμένου να ευδοκιμήσει η αρχή του ‘Μη Πολέμου’ (No War) που 

οι κοινότητες ασφαλείας πρεσβεύουν απαιτείται να προϋπάρχουν τρεις συνθήκες: 

συμβατότητα των αξιών, ανταπόκριση στις ανάγκες αλλήλων και πρόβλεψη των 

πολιτικών στόχων από τις πολιτικές ελίτ (κοινώς ηγεσίες).    

 Οι πρώιμες αυτές ιδέες για τον ‘Μη Πόλεμο’, σε συνδυασμό με την εξέλιξη του 

παγκόσμιου γίγνεσθαι που μετέτρεψε τον πλανήτη σε παγκόσμιο ‘χωριό’ και την 

επεξεργασία των γεγονότων από τους θεωρητικούς των Διεθνών Σχέσεων, οδήγησε 

στις νέες θεωρήσεις περί συγκρούσεων σε τομείς που αφορούν τους συντελεστές 

ισχύος και σύνθετης αλληλεξάρτησης ή απλά αλληλεξάρτησης που εξετάζεται σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 Πέρα της ανωτέρω επιστημονικής προσέγγισης που εξετάζει την ασφάλεια 

από ευρεία οπτική, η ‘κλασσική’ προσέγγιση της ασφάλειας είναι συνυφασμένη με 

την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας, της πολιτικής 

ανεξαρτησίας και της οικονομικής αυτονομίας ενός κράτους. Το σημείο που θα 

ισορροπήσουν οι ανωτέρω καταστάσεις/επιδιώξεις, είναι συνάρτηση της διατιθέμενης 

‘σκληρής’ ισχύος του κράτους και της ορθής διαχείρισης της (η ορθότητας της οποίας 
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βεβαίως κρίνεται εκ του αποτελέσματος). Υποσύνολο της συνολικής ασφάλειας είναι 

η ενεργειακή ασφάλεια, που αφορά την ενέργεια και εξετάζεται στο επόμενο 

κεφάλαιο.          

Σ ύ ν ο ψ η           

 Η ισχύς ενός κράτους/διεθνή δρώντα είναι συνάρτηση πολλών συντελεστών, 

διακρίνεται σε ‘σκληρή’ και ‘ήπια’. Μεταξύ των συντελεστών αυτών είναι και η 

ενέργεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση στρατηγικών, τόσο 

ως μέσο για την εμπέδωση της ομαλότητας/ειρήνευσης, όσο και ως ‘όπλο’ για τη 

επίτευξη περισσότερο επιθετικών επιδιώξεων του κατόχου της. Μια από τις κύριες 

προτεραιότητες κάθε κράτος/οργανισμού είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής του 

ασφάλειας, απαραίτητη για την ευημερία του. 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ _ Περί Ενέργειας (Γενικά) 

 

Τι είναι η Ενέργεια9 

 Η ενέργεια είναι σε τέτοιο βαθμό συνυφασμένη με την καθημερινή ζωή που 

μόνο η έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την αναγκαιότητά της. Το σύνολο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεσμεύει, παράγει, καταναλώνει, μετατρέπει, 

αποθηκεύει και υποβαθμίζει τεράστια ποσά ενέργειας. Κάθε πολίτης των 

αναπτυγμένων κρατών καταναλώνει ημερησίως τόση ενέργεια όση παράγουν οι μύες 

100 μεγαλόσωμων ανδρών ή 12 δυνατών αλόγων. Η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές 

μορφές. Κίνηση, θερμότητα, ενέργεια χημικών δεσμών ή ηλεκτρισμός. Ακόμη και η 

μάζα είναι μια μορφή ενέργειας. Η ενέργεια μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές 

πηγές όπως ο άνεμος, ο άνθρακας, η ξυλεία ή τα τρόφιμα. Όλες οι πηγές ενέργειας 

έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η χρήση τους παρέχει τη δυνατότητα να τεθούν 

αντικείμενα σε κίνηση, να μεταβληθούν θερμοκρασίες, να παραχθεί ήχος και εικόνα.  

 Η ενέργεια10 είναι ένα φυσικό μέγεθος που γίνεται αντιληπτό κυρίως από τα 

αποτελέσματά του, που είναι γνωστά σαν έργο. Είναι πολύ καλά κρυμμένη στα 

διάφορα σώματα και φανερώνεται μόνο όταν τα σώματα αυτά μετέχουν σε διάφορα 

φυσικά ή χημικά φαινόμενα. Κανένας δεν αντιλαμβάνεται π.χ. την δυναμική ενέργεια 

που περικλείει μια γλάστρα στο περβάζι ενός μπαλκονιού. Όταν όμως κάποιο αδέξιο 

χέρι την αναγκάσει να αλλάξει θέση και να προσγειωθεί στο κεφάλι του κυρίου που 

στέκει κάτω, τότε η ενέργεια της γλάστρας γίνεται σίγουρα αντιληπτή από το 

αποτέλεσμά της. Η ενέργεια είναι το φυσικό μέγεθος που προκαλεί τις διάφορες 

μεταβολές στον υλικό κόσμο.         

 Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα η δραστηριότητες του άνθρωπου στηρίζονταν 

στην ενέργεια, που προέρχονταν από τους μύες του, τους μύες των οικόσιτων και 

κατά περίπτωση στη ενέργεια του ανέμου (πχ ιστιοφόρα).    

 Τότε εισήλθε στο θαυμαστό κόσμο της ορυκτής ενέργειας[18]. Τα ορυκτά 

                                                           
9
 http://www.allaboutenergy.gr/Intro11.html 

10
 http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/materia/mate_34.HTM 
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καύσιμα, στην αρχή με τον άνθρακα, έδωσε τη δυνατότητα στους εφευρέτες της 

Αγγλίας / Σκωτίας[26] (James Watt, του οποίου το όνομα δόθηκε στη μονάδα 

ηλεκτρικής ισχύος) να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια του άνθρακα για να παράγουν 

ατμό που χρησιμοποιήθηκε σε μηχανές για την (ευκολότερη) εξόρυξη του άνθρακα. 

Η περίσσεια άνθρακα οδήγησε στη μαζική παραγωγή σιδήρου και χάλυβα και στη 

συνέχεια σε μηχανές μεταφοράς ανθρώπων και φορτίων (ατμόπλοια, τραίνα). Στη 

συνέχεια εφευρέθηκε η ΜΕΚ (-παλινδρομικός κινητήρας- η οποία με την πάροδο των 

χρόνων τελειοποιήθηκε), η οποία χρησιμοποιούσε την ενέργεια από ένα άλλο ορυκτό 

καύσιμο,  το πετρέλαιο.          

 Τα ανωτέρω περιγράφουν ακροθιγώς την εκκίνηση της Βιομηχανικής 

Επανάστασης, ή το Δεύτερο Κύμα κατά τον Alvin Toffler11, η οποία στηρίχθηκε 

αρχικά στο τρίγωνο Σίδηρος-Άνθρακας-Ατμός. Στο 20ο αιώνα και μέχρι σήμερα το 

τρίγωνο αυτό μετατράπηκε σε Χάλυβας-Πετρέλαιο-ΜΕΚ [18]. Η πρόοδος που 

συντελέστηκε κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες, στηρίζονταν στην ενέργεια που 

παρείχαν τα ορυκτά καύσιμα. Η πρόοδος βέβαια δεν ήταν μονόδρομος, οι πόλεμοι 

που διεξήχθησαν [26], έλαβαν τις παγκόσμιες διαστάσεις που επέτρεψε η χρήση 

των(ορυκτών καυσίμων) και για λόγους –μεταξύ άλλων- που αφορούσαν την κατοχή 

/ πρόσβαση σε αυτά, ενώ το ίδιο προβλέπεται και για το μέλλον[25] (αν και με 

διαφορετικούς όρους, όπως προαναφέρθηκε και θα αναφερθεί και στη συνέχεια). 

          

Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς         

 Όπως φαίνεται από τον κατωτέρω πίνακα και περιγράφεται αναλυτικά (4), η 

πρόβλεψη είναι ότι παγκοσμίως η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί για 

το σύνολο των πηγών ενέργειας κατά 40% το έτος 2040 σε σχέση με το 2012. Η 

αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ, αλλά 

έχουν υψηλή προβλεπόμενη ανάπτυξη και βρίσκονται στη Ασία (Κίνα – Ινδία). 

 Πίνακας 1_Πρόβλεψη απαιτήσεων/ κατανάλωσης ενέργειας 1990-2040 (Πηγή 

ΕΙΑ – έτος πρόβλεψης 2012) 

                                                           
11

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler 
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 Οι ΑΠΕ, ένεκα της γενικής ανησυχίας των κρατών για την ενεργειακή τους 

ασφάλεια, τους περιορισμούς στις εκπομπές ρύπων, τις αναμενόμενες υψηλές τιμές 

του πετρελαίου, αναμένεται να αυξάνουν τη συμμετοχή τους στη παραγωγή 

ενέργειας κατά μέσο όρο 2,6% κάθε χρόνο ως το 2040.    

 Τα πυρηνικά καύσιμα αναμένεται για τους ίδιους λόγους με ανωτέρω, να 

αυξήσουν του μερίδιο (στη παγκόσμια παραγωγή ενέργειας) κατά 2,3% κάθε χρόνο 

για την υπόψη περίοδο.         

 Παρόλο που πρόσφατα οι ΑΠΕ ξεπέρασαν τον άνθρακα12 και οι προβλέψεις 

για την ανάπτυξη των μη ορυκτών καυσίμων είναι μεγαλύτερες από αυτές των 

ορυκτών, τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στη παγκόσμια 

παραγωγή ενέργεια ως το 2040. Αυτό αποτελεί μια βεβαιότητα, καθόσον θα 

αποτελούν τα τρία τέταρτα (¾) της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας.  

 Επικεφαλής στη παραγωγή ενέργειας από υδρογονάνθρακες είναι το φυσικό 

αέριο, το οποίο έχει το πλεονέκτημα του σαφώς χαμηλότερου αποτυπώματος 

άνθρακα (carbon footprint13) από το πετρέλαιο και τον άνθρακα. Ο αναμενόμενος 

μέσος όρος αύξησης του είναι 1,9% ανά έτος, η οποία ενισχύεται από την παραγωγή 

σχιστολιθικού αερίου14 μέσω υδραυλικής ρωγμάτωσης15, παρόλες τι σοβαρές 

                                                           
12

 http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/article-ft-gr/1460351/h-prasinh-energeia-xeperase-ton-anthraka.html 
13

 http://timeforchange.org/what-is-a-carbon-footprint-definition 
14

 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/771304/shale-gas-epanastasi-stis-ipa-ponokefalos-stin-europi 
15

 http://www.avgi.gr/article/10807/1840282/fracking-o-neos-ephialtes-pou-xypna-ton-enkelado 
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(αρνητικές) περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις16 που έχει αυτή η μέθοδος εξόρυξης.

 Όσον αφορά το πετρέλαιο και τα παράγωγα του, η πρόβλεψη είναι ότι θα 

παραμείνουν η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας, με φθίνοντα όμως ποσοστό μεριδίου, το 

οποίο από 33% το 2012 αναμένεται να μειωθεί στο 30% το 2040. Αυτό γιατί καθώς οι 

τιμές του πετρελαίου αναμένεται να αυξάνονται, οι χρήστες θα στρέφονται σε 

περισσότερο αποτελεσματικές τεχνολογίες μακριά από τα υγρά ορυκτά καύσιμα. 

 Για τον άνθρακα η πρόβλεψη είναι ότι η χρήση του θα έχει πολύ μικρή αύξηση 

ως το 2040, περίπου 0,6% ανά έτος. Οι τρεις μεγαλύτερες καταναλώτριες χώρες του 

άνθρακα θα είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ινδία, με την Κίνα να καταναλώνει 

περισσότερο από το μισό της παγκόσμιας παραγωγής. Οι πολιτικές μείωσης των 

εκπομπών ρύπων, μαζί με την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας 

αναμένεται να επιβραδύνουν αντίστοιχα τη χρήση του άνθρακα. Η Ινδία προβλέπεται 

να ξεπεράσει τις ΗΠΑ περί το 2030. Στις ΗΠΑ η κατανάλωση άνθρακα αναμένεται να 

μειωθεί σύμφωνα με το Σχέδιο για Καθαρή Ενέργεια (Clean Power Plan17) του 

αρμόδιου γραφείου περιβάλλοντος (σε περίπτωση που αυτό υλοποιηθεί, ελέω 

έλευσης στην προεδρία του D.Trump)  

Η στρατηγική σημασία των Υδρογονανθράκων     

 Τα ορυκτά καύσιμα ή υδρογονάνθρακες επηρεάζουν τη ποιότητα ζωής του 

ανθρώπου και έχουν αποκτήσει  τεράστια γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία. 

Οι λόγοι για αυτό είναι τρεις[18]: είναι συγκεντρωμένοι σε λίγα μέρη στον πλανήτη και 

σε ακόμα λιγότερα η πρόσβαση/εξόρυξη είναι δυνατή τεχνολογικά και οικονομικά 

συμφέρουσα, ο χρονικός τους ορίζοντας είναι περιορισμένος (η θεωρία του peak 

oil18, αφορά όλα τα ορυκτά καύσιμα), η μεσοπρόθεσμη ζήτηση τους αναμένεται να 

αυξηθεί (1), (2), (3), (4).          

 Τα τρία αυτά στοιχεία, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις που προαναφέρθηκαν 

καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την υψηλή στρατηγική των κρατών. Τα κράτη που 

θεωρούνται μεγάλες δυνάμεις19 έχουν ως επιδίωξη τον έλεγχο της εξόρυξης, της 

παραγωγής και της μεταφοράς των υδρογονανθράκων,  δηλαδή όλης της 

                                                           
16

 ο.π 
17

 https://www.epa.gov/cleanpowerplan/clean-power-plan-existing-power-plants 
18

 http://peakoilbarrel.com/what-is-peak-oil/ 
19

 Κατά τον ορισμό του επιθετικού ρεαλισμού του J.Mearsheimer  
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εφοδιαστικής τους αλυσίδας  [19] και αντιμετώπιση έγκαιρα και αποτελεσματικά των 

κινδύνων του ενεργειακού εφοδιασμού.        

 Σύμφωνα με τον Δ.Β.Κόκκινο [18]: «ο έλεγχος και η απόκτηση 

υδρογονανθράκων, όπως κάθε άλλο ζήτημα πλούτου και ισχύος, συνεχίζουν να 

αποτελούν πεδία ενός συνεχούς και επαναλαμβανόμενου αγώνα μεταξύ 

ανεξαρτήτων συμμετεχόντων σε ένα, ουσιαστικά άναρχο περιβάλλον το οποίο 

διέπεται μόνον από τους νόμους της ισχύος και της γεωγραφίας… …Η άνοδος της 

εξάρτησης (σ.σ από τους υδρογονάνθρακες) και οι συνέπειες της εν καιρώ ειρήνης, 

αλλά ακόμα περισσότερο εν καιρώ πολέμου, διαμόρφωσαν τη γεωπολιτική 

διαπίστωση ότι η επάρκεια του πετρελαίου (σ.σ αλλά και γενικότερα των ορυκτών 

καυσίμων) και η ασφάλεια προμήθειας και μεταφορά του μέχρι τα σημεία 

κατανάλωσης αποτελεί βασική ανάγκη του σύγχρονου κράτους, το οποίοδεν μπορεί 

να υπάρξει αυτοδύναμα χωρίς αυτό. Τούτη η παραδοχή διαμόρφωσε τη 

γεωστρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων για τον έλεγχο των πηγών του και την 

προστασία μεταφοράς του. » 

Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή   Α σ φ ά λ ε ι α 

Πριν εξεταστεί το θεωρητικό υπόβαθρο της αλληλεξάρτησης είναι σκόπιμο να 

αναλυθεί η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας ή ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού.

 Μία από τις ενδεχομένως λιγότερο γνωστές ρήσεις του W.Churchill είναι η 

ακόλουθη: 

«Safety and certainty in oil lie in variety and variety alone» 

(Ελλ. μτφρ: Η ασφάλεια και η βεβαιότητα όσον αφορά το πετρέλαιο, έγκειται στη 

διαφοροποίηση και στη διαφοροποίηση* και μόνο (* υπονοείται: πηγών προμήθειας)) 

η οποία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό και την πραγματικότητα σήμερα, με μόνη 

διαφοροποίηση αντί της λέξης oil-πετρέλαιο- την γενικότερη λέξη energy-ενέργεια-.

 Σύμφωνα με τη διεθνή υπηρεσία ενέργειας20 (International Energy Agency) ως 

ενεργειακή ασφάλεια ορίζεται: η απρόσκοπτη διαθεσιμότητα ενέργειας (περισσότερα 

για την ενέργεια παρακάτω στο Κεφ.4) σε ανεκτές τιμές. Η ενεργειακή ασφάλεια 

                                                           
20

 https://www.iea.org/ 
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συνιστάται από πολλές διαστάσεις: Την μακροπρόθεσμη η οποία αφορά τις 

επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν τη προσφορά ενέργειας, τις οικονομικές εξελίξεις 

και την ικανοποίηση περιβαλλοντολογικών απαιτήσεων και την βραχυπρόθεσμη που 

αφορά το ενεργειακό σύστημα ως σύνολο και τη δυνατότητα του να ανταποκριθεί σε 

απρόβλεπτες αλλαγές στη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης [11]. Η ανεπάρκεια 

στην ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με καταστάσεις όπως αρνητικές 

οικονομικοπολιτικές εξελίξεις (πόλεμοι / δικτατορίες / χρεοκοπίες), φυσικές 

καταστροφές(σεισμοί / τυφώνες), τεχνητές καταστροφές (δολιοφθορά). Όσον αφορά 

το πετρέλαιο (το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα μονοπωλούσε το περιεχόμενο 

της ενεργειακής ασφάλειας) το πρώτο μέρος του ορισμού που αφορά την 

απρόσκοπτη διαθεσιμότητα ενέργειας είναι πρακτικά εξασφαλισμένο από την 

διεθνοποιημένη αγορά πετρελαίου (ούτε οι πόλεμοι του κόλπου, ούτε οι 

περιοριστικές κυρώσεις σε Ιράν / Ιράκ,  επέφεραν ολική αδυναμία προσφοράς 

πετρελαίου). Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξασφάλιση της 

ενεργειακής ασφάλειας (όσον αφορά το πετρέλαιο) επικεντρώνονται βασικά στο 

δεύτερο μέρος, τις ανεκτές τιμές.       

 Πλέον όμως πέρα από το πετρέλαιο το ‘καλάθι’ της ενεργειακής ασφάλειας 

περιλαμβάνει και άλλα προϊόντα, με κύρια το Φ.Α., τις ΑΠΕ, τα πυρηνικά καύσιμα και 

κατά περίπτωση τον άνθρακα. Τα προϊόντα αυτά μαζί με τις υποδομές που τα 

περιβάλουν, τις γραμμές μεταφοράς τους, συνιστούν ένα νέο αντικείμενο, το 

ενεργειακό σύστημα του οποίου η ασφάλεια απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση / 

στρατηγική, η οποία θα λειτουργεί προς εξασφάλιση τριών παράλληλων στοχεύσεων 

όσον αναφορά την προμήθεια/προσφορά:       

  α. προσιτή τιμή / ανταγωνιστική αγορά,      

  β. αξιοπιστία προμηθευτών / αδιάκοπη παροχή,    

  γ. προσβασιμότητα / διαθεσιμότητα προμηθευτών/προμηθειών. 

     Ο τρόπος προσέγγισης της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος από 

την ΕΕ, εξετάζεται παρακάτω στο Κεφ.5 (στη παρακάτω απεικόνιση αποτυπώνεται 

το ενεργειακό σύστημα –Energy System- σύμφωνα με την ΙΕΑ). 
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Σ ύ ν ο ψ η           

 Από τα ανωτέρω έγινε φανερό ότι η ενέργεια είναι απαραίτητη για την 

ευημερία του ανθρώπου και συστατικό στοιχείο της ισχύος/ ασφάλειας των κρατών. 

Η πρόβλεψη είναι ότι παγκοσμίως, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί, στηριζόμενη 

κυρίως στα ορυκτά καύσιμα/ υδρογονάνθρακες και βασικά στο πετρέλαιο και το Φ.Α. 

τα οποία (προβλέπεται να) αποτελούν βασικούς συντελεστές της ενεργειακής 

ασφάλειας, μεσοπρόθεσμα. Η χρήση του Φ.Α. πλεονεκτεί σε σχέση με το πετρέλαιο 

όσον αφορά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις και στη αφθονία που ευρίσκεται στη 

φύση (ενώ πρόσφατα εφευρέθηκαν νέες μέθοδοι εξόρυξης του –υδραυλική 

ρωγμάτωση-), με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χρήση του, άρα και γεωστρατηγική / 

γεωπολιτική του σημασία.  
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4º ΚΕΦΑΛΑΙΟ _ Αλληλεξάρτηση, το Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

Ε ι σ α γ ω γ ή 

 Βασικός θεωρητικός πυλώνας για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας είναι 

η έννοια/θεωρία της αλληλεξάρτησης, η σύλληψη της οποίας ανήκει στους Robert 

Keohane και Joseph Nye, οι οποίοι την κατέγραψαν στο έργο «Power and 

Interdependence» το έτος 1977.        

 Αφορμή για τη συγγραφή του πονήματος αυτού αποτέλεσε η πετρελαϊκή κρίση 

του 1973, από την οποία προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:   

  - ο έλεγχος των πηγών ενέργειας (πετρελαίου), δεν συνδέεται με τον 

έλεγχο της σκληρής(στρατιωτικής) ισχύος, με αυτόν τον τρόπο    

  - αδύναμα (από στρατιωτική άποψη) κράτη είναι δυνατό να έχουν 

ισχυρότατη επίδραση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι (λόγω των οικονομικών σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων που έχουν δημιουργηθεί) [1]      

 - η ενέργεια αποτελεί παράγοντα  σκληρής(οικονομικής)  ισχύος.  

 Σε θεωρητικό επίπεδο οι διαπιστώσεις αυτές κατέδειξαν τις αδυναμίες του 

ρεαλιστικού (νέο-ρεαλιστικού) υποδείγματος21 για τη κατανόηση των διεθνών 

σχέσεων, υπό την έννοια ότι στο άναρχο, ανταγωνιστικό, κρατοκεντρικό διεθνές 

σύστημα στο οποίο πρεσβεύει η αρχή της αυτοβοήθειας[4], έχουν δημιουργηθεί 

διαπλεγμένες σχέσεις μεταξύ των κρατών (σ.σ. αλλά και των διεθνών οργανισμών) οι 

οποίες απομειώνουν την επίδραση και τον ρόλο της στρατιωτικής ισχύος, ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνουν την επίδραση των οικονομικών παραγόντων [2] [3].  

 Κατά συνέπεια η (ρεαλιστική) αταξία περιορίζεται και προκύπτουν μορφές 

συνεργασίας, με γνώμονα όρους όπως η ευμάρεια και η ευημερία, η –τυχόν- 

κατάλυση των οποίων (θα) συνεπάγεται αντίστοιχο κόστος[1]. 

                                                           
21

 Bέβαια ο K.Waltz [8] αναφέρει: «Αυτοί που έχουν αυτό που οι άλλοι θέλουν ή χρειάζονται πολύ, είναι σε 
ευνοϊκή θέση. Τα κράτη είναι πιο ανεξάρτητα, αν έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε πόρους, αν έχουν εφικτές 
εναλλακτικές επιλογές, αν έχουν την ικανότητα να τα βγάζουν πέρα χωρίς το επίμαχο αγαθό και αν έχουν 
επιρροή πάνω σε άλλους. Η εξάρτηση είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Ο βαθμός εξάρτησης ποικίλλει 
ανάλογα με το πόσο πολύ χρειαζόμαστε τους άλλους και το πόσο πολύ μας χρειάζονται εκείνοι». Δεν 
επεκτείνει όμως το συλλογισμό αυτό περαιτέρω. 
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Γ ε ν ι κ ά 

Σύμφωνα με τον Η.Κουσκουβέλη [2] η θεωρία της αλληλεξάρτησης ανήκει στις 

τρεις ομάδες θεωριών (οι άλλες δύο είναι: οι θεωρίες της περιφερειακής/ υπερεθνικής 

ολοκλήρωσης και οι θεωρίες διεθνών καθεστώτων) που δημιουργήθηκαν στη βάση 

της πλουραλιστικής θεώρησης, προκειμένου να κατανοηθεί και να αναλυθεί το 

φαινόμενο της Διεθνούς Συνεργασίας. Αποτελούν δε το κορμό της σύγχρονης -μη 

μαρξιστικής- διεθνούς πολιτικής οικονομίας.      

 Ο όρος «ολοκλήρωση» αποδίδει το αγγλικό όρο «integration», ο οποίος 

διασταλτικά δύναται να αποδοθεί και με τον όρο «ενοποίηση».    

 Το περιεχόμενο του όρου  «Αλληλεξάρτηση» [2], περιλαμβάνει όλες τις 

σχέσεις, όπου υφίσταται αμοιβαία εξάρτηση. Στη παγκόσμια πολιτική περιγράφει 

καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες μεταξύ κρατών ή/και 

παραγόντων σε διάφορες χώρες. Οι συνέπειες αυτές είναι συχνά το αποτέλεσμα 

διεθνών ανταλλαγών (διακίνηση χρημάτων, προϊόντων, προσωπικού) πέρα από τα 

εθνικά όρια. Οι ανταλλαγές αυτές γενικά, υποδηλώνουν διασύνδεση, δυνητικά μπορεί 

να καθορίζουν και σχέσεις αλληλεξάρτησης.      

 Προκειμένου  οι σχέσεις, μεταξύ των διεθνών παραγόντων, να χαρακτηρίζονται 

ως «αλληλεξάρτηση» απαιτείται οι ανταλλαγές να δημιουργούν αμοιβαία: δεσμεύσεις, 

περιορισμούς και κόστος. Ο αριθμός/μέγεθος των ανταλλαγών αυτών καθώς και η 

πολυπλοκότητα τους, καθορίζουν τη «συνθετότητα» της αλληλεξάρτησης με σχέση 

ευθείας αναλογίας.          

 Η σχέση αλληλεξάρτηση στη πράξη έχει δύο όρια/άκρα και όλα τα ενδιάμεσα 

σημεία. Στο ένα άκρο είναι η πλήρως εξισορροπημένη αμοιβαία εξάρτηση και στο 

άλλο η πλήρης εξάρτηση του ενός μέλους από το άλλο. Το σημείο ισορροπίας είναι 

αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ισχύος των μελών καθόσον στο διεθνές σύστημα 

υπάρχουν περιπτώσεις που το ισχυρό μέλος προσπαθεί να αποκομίσει οφέλη από 

αυτή, κυρίως με την απειλή τερματισμού της σχε΄σης τους που θα επιφέρει οδυνηρές 

συνέπειες για το  ασθενές μέλος [2] [3].         

 Επιπρόσθετα, η αλληλεξάρτηση δεν σημαίνει μόνο αμοιβαίο κέρδος, ακριβώς 

η ίδια η φύση της επιβάλλει περιορισμούς, οι οποίοι συνεπάγονται κάποιο κόστος. Η 

σχέση κόστους-οφέλους συνήθως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, 
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ενώ είναι δυνατό να μεταβληθεί προϊόντος του χρόνου και μεταβολής των συνθηκών. 

Οι προσεγγίσεις για τον καθορισμό τους είναι δύο και αφορούν είτε τα κοινά κέρδη 

(κοινό κόστος), είτε τα σχετικά κέρδη, με άλλα λόγια όπως αναφέρεται στο [2] 

ανάγονται στο παλαιό θέμα της πολιτικής: «ποιος παίρνει τι;». Ή διαφορετικά αφορά 

τον προσδιορισμό της διανομής των κερδών, η οποία είναι μια διαδικασία που κάθε 

άλλο παρά προϊδεάζει για αγαστή συνεργασία. Πράγματι μεταξύ των μελών η 

σύγκρουση είναι φαινόμενο  που παρατηρείται συχνά, η οποία δυνητικά μπορεί να 

μην πηγάζει από το πεδίο της σχέσης αλληλεξάρτησης, αλλά να προέρχεται «εξ 

αντανακλάσεως» από άλλο/α πεδία, στο πλαίσιο ενός γενικότερου «δούναι και 

λαβείν».  

Ε μ β α θ ύ ν ο ν τ α ς  

 Σύμφωνα με τους πνευματικούς δικαιούχους της θεωρητικής προσέγγισης της 

αλληλεξάρτησης [1] [5], διακρίνονται σε αυτή, τρία χαρακτηριστικά: 

 α. Ευρύ πλέγμα διασυνδέσεων των κοινωνιών (σ.σ καθώς όλων και των 

παραγώγων που αυτές δημιουργούν). Παραδείγματα τέτοιων διασυνδέσεων 

αποτελούν: το διατραπεζικό σύστημα (όπως το Ε.Σ.Κ.Τ.), οι συζεύξεις/δεσμοί μεταξύ 

κρατών και μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων (όπως η υποστήριξη που παρέχει η 

Microsoft στους Ελληνικούς κρατικούς φορείς), οι συμπράξεις μεταξύ μεγάλων 

πολυεθνικών (όπως η κοινή χρήση κινητήριων μονάδων από –ανταγωνιζόμενες- 

αυτοκινητοβιομηχανίες) κα. Οι διασυνδέσεις αυτές όταν είναι λειτουργικές και 

εύρυθμες, αποφέρουν οφέλη στα συνδεόμενα μέλη, στην αντίθετη περίπτωση 

καταλογίζουν κόστη. Κατά συνέπεια τα μέλη όντας ορθολογικοί δρώντες 

προσπαθούν να αποφύγουν το/τα κόστη και για αυτό το λόγο προκρίνουν τη 

συνεννόηση/συναίνεση. Το αποτέλεσμα της συνεννόησης αυτής είναι η μείωση της 

αναρχίας στο διεθνές επίπεδο. 

 β. Απομείωση της αναρχίας στο διεθνές σύστημα. Πέραν του συλλογισμού που 

αναφέρθηκε στη προηγούμενη παράγραφο, η αλληλεξάρτηση, σε αντίθεση με τα 

προβλεπόμενα από την ‘αρχή της αυτοβοήθειας’ και το ‘δίλημμα ασφαλείας’, 

επιτρέπει αν όχι προκρίνει, το ένα μέλος να επιθυμεί την ισχυροποίηση  του έτερου 

μέλους, καθόσον  μέσω της σχέσης αλληλεξάρτησης θα επωφεληθεί και το ίδιο. 
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 Χαρακτηριστικό παράδειγμα [3] είναι η Γαλλία, η οποία από την ίδρυση του 

ενιαίου Γερμανικού κράτος επιδίωκε την αποδυνάμωση του, μέχρι που τα δύο κράτη 

μέσω της Ε.Ε. απέκτησαν σχέσεις αλληλεξάρτησης, οπότε η στάση της Γαλλίας 

αντιστράφηκε καθόσον οποιαδήποτε είδους αποδυνάμωση της Γερμανίας θα έπληττε 

και την ίδια (σ.σ Βεβαίως το ανωτέρω είναι ορθό για τη αρχική περίοδο της Ε.Ε. και 

για όσο διάστημα υπήρχε ανάπτυξη(ευημερία). Τη σημερινή εποχή της Ευρωπαϊκής 

κρίσης δεν συμβαίνει το ίδιο, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας υπάρχει έλλειμμα 

συνεννόησης22  που οδηγεί σε χάσμα το γαλλογερμανικό άξονα23. Εκτιμάται ότι είναι 

ορθότερο να ειπωθεί ότι τα μέλη μια αλληλεξάρτησης πρωτευόντως δεν επιθυμούν 

την αποδυνάμωση των έτερων μελών, δευτερευόντως επιθυμούν την ενδυνάμωση 

των έτερων μελών εφόσον θα έπωφεληθούν και τα ίδια από αυτή, όμως υπάρχει ένα 

όριο για την ενδυνάμωση αυτή πέρα από το οποίο καταλύεται η ίδια φύση της 

αλληλεξάρτησης και μετατρέπεται σε δορυφοριοποίηση). 

 γ. Υποτίμηση της επίδρασης της στρατιωτικής ισχύος. Οι συνεργατικότητες 

που απορρέουν  από τις αλληλεξαρτήσεις, (υπό το πνεύμα της ανωτέρω παρα.(α)), 

οδηγούν διαδοχικά σε άρση της επιφυλακτικότητας, άμβλυνση της καχυποψίας και εν 

τέλει στην εξασθένιση του ‘διλήμματος ασφαλείας, μεταξύ των μελών. Κατά συνέπεια, 

η σημασία/επίδραση της στρατιωτικής ισχύος υποβαθμίζεται. Αντίθετα αναβαθμίζεται 

ο ρόλος της οικονομίας,  των ήπιων μορφών ισχύος (πολιτισμός, πληροφορία κτλ) 

και των μη κρατικών δρώντων. Ταυτόχρονα [2] αλλάζει η ιεράρχηση των εθνικών 

προτεραιοτήτων, με την (εθνική) ευημερία να καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση, 

καθόσον οι πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν απομείωση του βιοτικού 

τους επιπέδου . 

Οι έννοιες της Ευαισθησίας και της Ευπάθειας/Τρωτότητας και οι καταστάσεις 

συμμετρικής και ασύμμετρης αλληλεξάρτησης 

Οι συγγραφείς του θεωρητικού υπόβαθρου[1] προκειμένου για την κατανόηση 

και την κατάταξη των διαφόρων μορφών αλληλεξαρτήσεων, εισήγαγαν τις έννοιες της 

Ευαισθησίας(Sensitivity) και της Ευπάθειας/Τρωτότητας(Vulnerability) [1] [3] [5]. 

                                                           
22

 http://www.nytimes.com/2016/10/28/opinion/rethinking-franco-german-relations.html 
23

 http://edition.cnn.com/2016/11/30/opinions/france-germany-tear-eu-apart-schick-opinion/ 
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 Έστω λοιπόν τα δύο μέλη μιας αλληλεξάρτησης Α, Β. Η σχέση αυτή όταν 

υφίσταται αποφέρει κάποιο όφελος για αυτά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλει 

κάποιο κόστος.          

 Η ευαισθησία προσδιορίζεται από το κόστος/ζημιά που υφίσταται το μέλος Α, 

στη περίπτωση που το μέλος Β, δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τη σχέση αλληλεξάρτησης. Η έννοια της ευαισθησίας είναι καταφανής στις 

αλληλεξαρτήσεις οικονομικού περιεχομένου, για παράδειγμα η αθέτηση των 

υποχρεώσεων(χρεωκοπία) της εταιρείας επενδύσεων  Lehman Brothers το 2008, 

είχε ως αποτέλεσμα όλος ο πλανήτης να υποστεί τις συνέπειες της κοστοβόρας 

οικονομικής κρίσης.  Πέρα από το οικονομικό πεδίο η έννοια της 

ευαισθησίας(=κόστος) έχει εφαρμογή σε όλο το φάσμα των αλληλεξαρτήσεων 

οικολογία, κοινωνία, πολιτική κα.        

 Η ευπάθεια  από την άλλη προσδιορίζεται και πάλι από το κόστος για το μέλος 

Α, αυτή φορά όμως ένεκα τερματισμού της σχέσης αλληλεξάρτησης και επιλογής των 

διαφορετικών εναλλακτικών που έχει. Είναι κατανοητό ότι όσο μεγαλύτερη είναι 

ευαισθησία του μέλους Α,  τόσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια του μέλους να 

μειώσει την εξάρτηση του και να διευρύνει τις επιλογές του, προκειμένου να 

βελτιώσει τη σχετική του θέση στη σχέση αλληλεξάρτησης (βλέπε παρακάτω). Όταν 

η ευπάθεια ενός μέλος είναι χαμηλή τότε είναι αυξημένος ο ‘πειρασμός’ για το μέλος 

να τερματίσει τη σχέση, είτε/και να επιδιώξει επιπλέον ανταλλάγματα/οφέλη. Στη 

περίπτωση που τα μέλη έχουν αμοιβαία υψηλή ευπάθεια, τότε η έλλειψη 

εναλλακτικών, αναπόφευκτα τα οδηγεί στη διατήρηση της σχέσης και στη 

συνεργασία. Για παράδειγμα η τροφοδοσία της Ουκρανίας με ρωσικό Φ.Α. είναι μια 

σχέση που χαρακτηρίζεται από υψηλή ευπάθεια, καθόσον η Ουκρανία δεν διαθέτει 

εναλλακτικές πηγές προμήθειας Φ.Α., έτσι υφίσταται τις πολιτικές πιέσεις της Ρωσίας 

για μεγαλύτερα/περισσότερα πολιτικά ανταλλάγματα.     

 Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις διάφορες 

καταστάσεις ευαισθησίας-ευπάθειας για μία σχέση αλληλεξάρτησης δύο μελών, 

αποτυπώνεται στο παρακάτω δισδιάστατο πίνακα [3][5]:  
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 Ευαισθησία 

Υψηλή Χαμηλή 

Ευπάθεια Υψηλή Συνεργασία Παραμένει, 

το κόστος είναι μεγάλο 

Συνεργασία Παραμένει, με μικρό 

ανεκτό κόστος 

Χαμηλή Συνεργασία Καταλύεται Συνεργασία Καταλύεται 

 

Βέβαια ο ανωτέρω πίνακας είναι μια απλουστευτική αποτύπωση της 

πραγματικότητας, η οποία είναι απείρως πιο πολύπλοκη. Ο πίνακας είναι ν-

διαστάσεων καθόσον τόσο τα μέλη όσο και οι αλληλεξαρτήσεις διαπλέκονται μεταξύ 

τους δημιουργώντας ένα πλέγμα το όποιο καθιστά την οποιαδήποτε πρόβλεψη 

παρακινδυνευμένη.  

 Με κριτήριο την ευπάθεια μια σχέση αλληλεξάρτησης κατατάσσεται ως 

συμμετρική και αντίστοιχα ασύμμετρη. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η ευπάθεια των 

μελών είναι αντίστοιχη, η σχέση χαρακτηρίζεται ως συμμετρική. Στην αντίθετη 

περίπτωση, όταν οι ευπάθειες των δύο μερών διαφοροποιούνται σημαντικά 

χαρακτηρίζεται ως ασύμμετρη. Οι Koehane & Nye αναλύοντας τις ασύμμετρες 

σχέσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μέλος με τη χαμηλότερη ευπάθεια είναι 

και το πιο ισχυρό στη σχέση (αφού τυχόν τερματισμός της θα του επέβαλλε 

χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το έτερο), το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει 

τον τρόπο/ους ενέργειας/πολιτικές που επιθυμεί στο άλλο μέλος. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η πολιτική στόχευση του Κρεμλίνου24, για την πρόκληση κρίσης στην 

Ουκρανία το 2006, προ των βουλευτικών εκλογών, μέσω της αύξησης των τιμών 

προμήθειας του Φ.Α., λόγω της περιθωριοποίησης της Ρωσίας από την τότε 

κυβέρνηση [6]. 

Σ ύ ν ο ψ η           

 Η «σμίκρυνση» του πλανήτη τόσο σε όρους μεταφορών όσο και επικοινωνίας, 

που συντελέστηκε στον 20ο αιώνα, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών ( αλλά και των διεθνών οργανισμών) κυρίως σε 

                                                           
24

 http://www.protothema.gr/world/article/357836/oukrania-o-akiruhtos-polemos-tou-fusikou-aeriou/ 
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οικονομικούς/εμπορικούς τομείς. Οι διασυνδέσεις αυτές στο πέρασμα του χρόνου 

εξελίχθηκαν και περιέλαβαν κόστος και όφελος, δεσμεύσεις και περιορισμούς, 

δηλαδή τα εμπλεκόμενα μέλη απέκτησαν σχέση αλληλεξάρτησης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και ευπάθεια. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): Γενικά και Ενεργειακή  

Πολιτική           

Ε ι σ α γ ω γ ή          

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή της υλοποίησης του σχεδιασμού της, την 

δεκαετία του 1950, υπήρξε μοναδικό «οικοδόμημα» στα παγκόσμια χρονικά. Τα 

κράτη της Ευρωπαϊκής ηπείρου με νωπές τις μνήμες και τις επιπτώσεις του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, προέκριναν τη δημιουργία συνθηκών ειρήνης και ευημερίας 

για τους λαούς τους.         

 Έχοντας την ειρήνη και τη ευημερία ως στόχο/σκοπό αρχικά δημιούργησαν 

μια εμπορική/οικονομική ένωση η οποία προϊόντος του χρόνου και της (πολιτικής) 

ωρίμανσης των συνθηκών, οδήγησε σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία 

(αλληλεξάρτηση) μεταξύ των Κρατών Μελών (Κ-Μ), ενώ παράλληλα 

επιχειρήθηκε/επιχειρείται η δημιουργία θεσμών και δομών που θα της επιτρέψει να 

συμμετέχει στο διεθνές κρατοκεντρικό περιβάλλον  ως ομοιογενής και ανεξάρτητη 

οντότητα. 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;        

 Για την περιγραφή της φύσης της ΕΕ, παρατίθενται κατωτέρω τα 

συμπεράσματα της εργασίας του Κ.Σακελλαρίου[29], σχετικά με τη δομή και τους 

θεσμούς της ΕΕ, ως διεθνή δρώντα.       

 Η Ευρώπη, έπειτα από δύο αιματηρούς παγκόσμιους πολέμους, που 

διενεργήθηκαν στο έδαφός της, οδηγήθηκε στην κατεύθυνση της συνεργασίας και της 

συνεννόησης, σε ένα καθεστώς μόνιμης εκεχειρίας και περιβάλλοντος «μη πολέμου». 

Σε αυτή τη βάση, δημιουργήθηκαν η ΕΚ, η ΟΝΕ και τέλος η ΕΕ. Καλλιεργήθηκε 

στους πολίτες της, το αίσθημα της ευημερίας και της ειρήνης. Ανέβασε το επίπεδο 

διαβίωσης και την ποιότητα ζωής. Αυτό τους έκανε πιο δημοκρατικούς, πιο 

ανθρώπινους, πιο κριτικούς, πιο σκεφτόμενους, αλλά ταυτόχρονα και 

επαναπαυμένους στην ασφάλεια και την οικονομική ευμάρεια. 

Για το λόγο αυτό, οποιεσδήποτε «ειρηνικές δράσεις» (εμπόριο, οικονομικά, 

ανθρωπιστικές), από πλευράς ΕΕ, έχουν ευρεία αποδοχή από την πλειοψηφία των 

πολιτών, ασχέτως αποτελέσματος. Αντίθετα, δεν δείχνουν την ίδια διάθεση για 
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νομιμοποίηση δράσεων πιο δυναμικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του 

στρατιωτικού, ιδιαίτερα έξω από τα θεωρητικά σύνορά της. 

Ακόμη όμως, και αυτές οι δράσεις, κάτω από την πίεση των συμφερόντων και 

την ανάπτυξη του φιλελευθερισμού, έχουν υποβαθμιστεί. Από τη στιγμή που έγινε 

αντιληπτό, ότι οι πόλεμοι έχουν ξεφύγει από το εθνο-πατριωτικό πλαίσιο και έχουν 

ενταχθεί σ’ αυτό του εμπορίου και των συμφερόντων, οι πολίτες έχουν γίνει 

περισσότερο σκεπτικιστές, σχετικά με τις ενέργειες των ηγεσιών τους, για τις «αγνές» 

και πατριωτικές προθέσεις τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη νομιμοποίηση και τη 

δημοκρατικότητα των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ. Τίθενται, δηλαδή, θέματα 

νομιμοποίησης και δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων, κατά πόσο 

αυτά εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών των Κ-Μ, ποιες προθέσεις 

κατευθύνουν τις ενέργειές τους και αν τελικά υπάρχει ταύτιση απόψεων, στα 

λεγόμενα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα. 

Η ΕΕ κατάφερε να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί, εξασφαλίζοντας την ειρήνη, 

δηλαδή μεγιστοποιώντας την ασφάλειά της. Αυτό επιτεύχθηκε κάτω από την 

ομπρέλα των Αμερικανών στην Ευρώπη, δηλαδή του ΝΑΤΟ. Τα τελευταία χρόνια, 

έχει εκφραστεί η επιθυμία για ανεξαρτητοποίηση από τις δομές του ΝΑΤΟ, ώστε να 

ισχυροποιηθεί περαιτέρω η θέση της. Πιστεύεται ακόμη, ότι με αυτό το τρόπο θα 

καταφέρει να έχει μεγαλύτερη νομιμοποίηση για τις διεθνείς δράσεις, τόσο στο 

εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό της, αφού θα είναι απαλλαγμένη από τη ρετσινιά 

του αμερικανικού παράγοντα. Εδώ εμφανίζονται πεδία αντιθέσεων και ανταγωνισμού 

μεταξύ Ατλαντιστών και Ευρωπαϊστών, Φιλοευρωπαϊστών και Ευρωσκεπτικιστών. 

Όλα αυτά τα δεδομένα, είναι επόμενο να διαμορφώνουν τις αποφάσεις για τις 

δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ και υπό το βάρος τους, να επηρεάζεται η 

λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα, τόσο των θεσμικών οργάνων, όσο και της 

ΕΕ στο σύνολό της ως διεθνής δρών. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι η ΕΕ, διατηρεί κάποια από τα χαρακτηριστικά 

κράτους, σε μια τροποποιημένη μορφή. Επειδή ακριβώς δεν είναι ενιαίο κράτος, 

αλλά ένωση κρατών, τα οποία διατηρούν σε ορισμένους τομείς την αυτονομία και την 

κυριαρχία τους, η ΕΕ έχει μια διττή υπόσταση, μεταξύ διακυβερνητισμού και 

υπερεθνικότητας. Έτσι η ΕΕ παρουσιάζει μια ιδιομορφία που δεν συναντάται σε 

κράτη και διεθνής οργανισμούς. Η διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας των κρατών στη 
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διαδικασία της ολοκλήρωσης, αποδεικνύει ότι η ΕΕ συνίσταται σε ένα κρατοκεντρικό 

σύστημα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις περαιτέρω δράσεις της. 

Η ΕΕ, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα προσπάθειας ενοποίησης στο 

παγκόσμιο σύστημα, και γι’ αυτό έχει επιχειρηθεί ο προσδιορισμός της οργανωτικής 

της φύσης. Αποτελεί μια συναινετική ένωση κρατών, τα οποία διατηρούν την εθνική 

τους ταυτότητα και κυριαρχία, σε βάρος μιας υπερεθνικής κεντρικής εξουσίας. Αυτό 

το χαρακτηριστικό, αμφισβητήθηκε με την προβολή της θεωρίας του ομοσπονδιακού 

μοντέλου. Ο όρος της «ομοσπονδίας», καθώς και αυτός της «συνομοσπονδίας», 

έχουν εκτοπισθεί από τη συζήτηση, αφού δεν συνάδουν πλήρως με τη θεσμική 

λογική και την ιδρυτική ιδέα της ΕΕ. Η διττή υπόσταση της ΕΕ, ως διακυβερνητικού 

και ταυτόχρονα υπερεθνικού θεσμού, αποκλείει την ένταξή του στις συνήθεις 

κατηγορίες των διεθνών οργανισμών (συνομοσπονδίες) ή των κρατικών οργανισμών 

(ομοσπονδίες). Με την εισαγωγή του όρου «υπερεθνικός οργανισμός», επιχειρήθηκε 

η διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης από άλλες μορφές διεθνούς 

οργάνωσης, χωρίς όμως και αυτός να είναι ακριβής, αφού δεν μπορεί να 

συμπεριλάβει την αυτονομία των Κ-Μ. Ομοίως, με τον όρο «συναινετική 

συνομοσπονδία», αφού απουσιάζει ένα καθεστώς συνδιαχείρισης των εθνικών 

κυριαρχιών και δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα νομιμοποίησης που αντιμετωπίζει η 

ΕΕ στο εσωτερικό της. Παρατηρείται συνεπώς, μια ανεπάρκεια προσδιορισμού της 

οργανωτικής φύσης της ΕΕ, που συνοδεύεται με μια ασάφεια στη χάραξη πολιτικής 

και στη καταγραφή στόχων, δυσχεραίνοντας τη λήψη αποφάσεων για ανάληψη 

δράσεων.  

Η ίδια ασάφεια, συναντάται στον προσδιορισμό της ταυτότητας της ΕΕ και για 

το είδος του δρώντα που συνιστά στις διεθνείς της παρεμβάσεις. Υπάρχει μια 

ποικιλομορφία ταυτοτήτων μεταξύ των εθνών που την απαρτίζουν, κάτι που 

δυσκολεύει την υιοθέτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και κουλτούρας. 

Επόμενο είναι, η ΕΕ να παρουσιάζει μια έλλειψη κοινής στρατηγικής και πολιτικής 

βούλησης, καθώς και εξουσιοδότησης επέμβασης σε διεθνή ζητήματα, αφού 

επισκιάζονται από τις εθνικές αποφάσεις προϊούσες των εθνικών συμφερόντων. 

Πεδίο δοκιμασίας για την πολιτική εξέλιξη της ΕΕ, ήταν οι αναταραχές στα 

Βαλκάνια. Οι ευμετάβλητες και εκρηκτικές καταστάσεις στα Βαλκάνια, καθώς και οι 

αλλαγές στην ανατολική Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στις χώρες της πρώην 
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Σοβιετικής Ένωσης στη δεκαετία του 90, ήταν η αφορμή να στραφεί η προσοχή και η 

δράση των Κ-Μ της ΕΕ προς αυτά τα ζητήματα. Καταδείχθηκε έτσι, η ασάφεια της 

ΕΕ, να προσδιορίσει τον χαρακτήρα της εξωτερικής της δράσης και η αδυναμία για 

μια συνεκτική πολιτική. Καταλυτικός παράγοντας που επισκίαζε τις ήπιες ευρωπαϊκές 

προσπάθειες στις εν λόγω περιοχές, ήταν η αμερικάνικη παρουσία. Επιπλέον, η 

δυσαρμονία μεταξύ των στόχων των Κ-Μ και της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, 

προκαλούσε εμπόδια στη διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων και μιας σχετικής 

κουλτούρας. 

Ακόμα και η ενεργοποίηση της ΚΕΠΠΑ, φάνηκε ανεπαρκής για να μετατρέψει 

την ΕΕ σε διεθνή δρώντα, που μπορεί να επέμβει δυναμικά και ουσιαστικά στην 

αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων και να συνδράμει ενιαία με δυνάμεις για 

την επιβολή της ειρήνης. Διαφάνηκε η ανεπάρκεια της ΕΕ σε στρατιωτικά μέσα  

και ενιαία πολιτική κατεύθυνση και έγινε επιτακτική η ανάγκη για ανάληψη 

πρωτοβουλιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους προβλήματα. 

Οι δράσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, περιορίστηκαν κυρίως 

σε υποστηρικτικές αποστολές του ΝΑΤΟ, οι περισσότερες μη στρατιωτικού 

χαρακτήρα, αποδεικνύοντας την αδυναμία της να επιχειρήσει αυτόνομα και ότι η 

ΕΠΑΑ αποτελούσε την ευρωπαϊκή συνιστώσα της Ατλαντικής Συμμαχίας. Έτσι 

αμφισβητήθηκαν οι αρχικές προσδοκίες, σχετικά με τις δυνατότητες και την 

αποφασιστικότητα της ΕΕ, που είχαν δημιουργηθεί με την ΚΕΠΠΑ, φανερώνοντας 

την ανεπάρκειά της. 

Η διεθνής δράση της ΕΕ, εκφράστηκε με ήπιους συνεργατικούς τρόπους και 

βασίστηκε κυρίως στην εξωτερική οικονομική δράση, δηλαδή στην εμπορική πολιτική 

και τις χρηματοδοτήσεις. Σαν μια οικονομική δύναμη που είναι, βρίσκει την εσωτερική 

και εξωτερική νομιμοποίηση για τέτοιου είδους δράσεις, δυσχεραίνοντας τις 

προσπάθειες της ευρωπαϊκής ηγεσίας να την καταστήσουν έναν ισχυρό πόλο, που 

διαθέτει ενιαία πολιτική και στρατιωτικά μέσα. Όμως, ακόμα και αυτές οι 

πρωτοβουλίες από πλευράς ΕΕ, είχαν αμφίβολα αποτελέσματα, αφού το 

κρατοκεντρικό σύστημα που εξυπηρετεί ετερόκλητα συμφέροντα, δεν επιτρέπει την 

έκφραση μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής. 

Οι αποφάσεις για την εξωτερική δράση της ΕΕ, λαμβάνονται μέσα από 

συγκεκριμένες διαδικασίες στα θεσμικά όργανα και είναι είτε υπερεθνικές, είτε 



37 
 

διακυβερνητικού χαρακτήρα. Λόγω της ξεχωριστής φύσης τους, για τις μεν 

υπερεθνικές αποφάσεις, πολλές φορές τίθενται θέματα νομιμοποίησης και 

δημοκρατικότητας, για τις δε διακυβερνητικές, υπάρχουν προβλήματα συνεννόησης 

και συμφωνίας. Η διαφορετική αντίληψη μεταξύ των Κ-Μ του Βορρά και του Νότου, 

αλλά και οι συνεχείς διευρύνσεις, έχουν προκαλέσει μια πολυφωνία, που δυσχεραίνει 

την εφαρμογή της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων. Αυτό από τη μία προστατεύει 

τα μικρότερα κράτη, από την άλλη, αποτελεί εμπόδιο για την πλειοψηφία των Κ-Μ, 

που επιθυμούν να ληφθούν αποφάσεις για δυναμικές δράσεις. Επίσης, η αυτόνομη 

στάση των ισχυρών κρατών και των δορυφόρων τους, επηρεάζουν τη συνεκτικότητα 

στην πολιτική της ΕΕ. 

Αδυναμία παρουσιάζεται και στο συντονισμό των θεσμικών οργάνων και 

φορέων, που μετέχουν στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, λόγω των 

διαφορετικών απόψεων που εκφράζουν, παρακινούμενα από εθνικά συμφέροντα, 

αλλά και ομάδες συμφερόντων. Αυτό πλήττει σοβαρά την αξιοπιστία της ΕΕ, που 

εκφράζεται από καταγγελίες για δημοκρατικό έλλειμμα. 

Η αποτελεσματικότητα, είναι το παράγωγο της δράσης και των δυνατοτήτων, 

ενώ έχει έμμεση σχέση με την πολιτική βούληση και τις ληφθείσες αποφάσεις. Όταν 

σε αυτή την αλυσίδα, παρουσιάζονται συνεχής ανεπάρκειες, επόμενο είναι και η 

αποτελεσματικότητα να είναι περιορισμένη. Για την ικανότητα διαμόρφωσης θετικών 

αποτελεσμάτων, σημαντικό ρόλο παίζουν τα διαθέσιμα μέσα, οι στόχοι που τίθενται 

και ο αυτοπροσδιορισμός του δρώντα. Η ΕΕ αυτοπροσδιορίζεται ως ήπια δύναμη, 

που χρησιμοποιεί ήπια ισχύ. Αυτό, εν μέρει, οφείλεται και στο γεγονός ότι στερείται 

στρατιωτικών δυνατοτήτων, δηλαδή της σκληρής ισχύος και μιας ενιαίας στρατηγικής, 

με συνέπεια την περιορισμένη αποτελεσματικότητα και την ανεπάρκεια να εγγυηθεί 

την κυριαρχία της ως οντότητα. 

 Η κοινή εξωτερική πολιτική, στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, περιορίζεται από τον 

διακυβερνητισμό που τη διέπει, σε ένα κρατοκεντρικό σύστημα, όπου κυριαρχούν  

η ετερότητα και η πολυφωνία. Οι συνεχόμενες διευρύνσεις της ΕΕ, ενίσχυσαν το 

φαινόμενο αυτό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και ανάλογες μεταρρυθμίσεις, για την 

αντιμετώπιση των επικείμενων προβλημάτων συνεννόησης και ομοφωνίας. Το 

αποτέλεσμα είναι στους κρίσιμους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, τα 

Κ-Μ να διατηρούν την εθνική τους κυριαρχία και η ΚΕΠΠΑ να παραμένει ανεπαρκής 
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και χωρίς προοπτική ουσιαστικής αναβάθμισης.  

 Η καθιέρωση της ΕΣΑ, αναμένονταν να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές 

αμυντικές πολιτικές και αντιλήψεις στην εκτίμηση των απειλών. Δυστυχώς, απέτυχε 

να δημιουργήσει μια κοινή στρατηγική κουλτούρα και αποδείχθηκε ένα ανεπαρκές 

κείμενο, για την οικοδόμηση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να 

συνεχίζει να εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα.     

 Εν κατακλείδι η ΕΕ με τη λειτουργία της προσομοιάζει αρκετές από τις αρχές 

του ρεαλισμού[4] του K.Waltz. Συγκεκριμένα [28] η έλλειψη ενός ευρωπαϊκού 

Λεβιάθαν καθιστά δυσχερή και συχνά αδύνατη τη λειτουργική λήψη αποφάσεων με 

βάση έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή σύγκλισης εθνικών συμφερόντων, επίσης, οι 

απειλές που αντιμετωπίζουν τα Κ-Μ αντιμετωπίζονται μέσα από το πρίσμα της 

αυτοβοήθειας, ενώ υπάρχουν Μεγάλες και μικρές δυνάμεις με την αναλογούντα 

βαρύτητα στη λήψη αποφάσεων. Εσχάτως δε, υιοθετήθηκε η στρατηγική της 

εξισορρόπησης μεταξύ του ισχυρού Βορρά και του ‘ασθενή’ Νότου25. Με αυτά τα 

δεδομένα η σταθερή μεταπολεμική υποστήριξή του W.Churchill στην ιδέα της ΕΕ26 

ακούγεται ως τραγική ειρωνεία και έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τη απόφαση του 

Αγγλικού λαού για αποχώρηση από τις δομές της ΕΕ. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει 

άλλη μία επισήμανση, αυτή της διάστασης των αντιλήψεων /πεποιθήσεων 

/προσδοκιών μεταξύ των λαών και των ευρωπαϊκών ελίτ. Η διάσταση αυτή έχει σαν 

αποτέλεσμα το τρέχων χρονικό διάστημα να έχουν πολύ μεγάλη απήχηση σε όλα τα 

Κ-Μ (σε άλλα λιγότερο, σε άλλα περισσότερο) πολιτικοί φορείς που αντιτίθενται στην 

ευρωπαϊκή ιδέα. Δεδομένου ότι 2017 είναι έτος εκλογών για πολλές από τις 

σημαντικές χώρες της ΕΕ, το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί27, το βέβαιο όμως 

είναι ότι οι θετικές προοπτικές περιορίζονται και θα συνεχίσουν να περιορίζονται όσο 

οι λαοί της Ευρώπης, το διευθυντήριο των Βρυξελλών και οι ηγεσίες των Κ-Μ, έχουν 

διαφορετικές επιδιώξεις. 

 

 

 

                                                           
25

 http://www.thetoc.gr/politiki/article/borras-kata-notou-gia-ti-sunodo---eirwneies-apo-soimple 
26

 http://eu-rope.ideasoneurope.eu/2013/11/10/winston-churchill-a-founder-of-the-european-union/ 
27

 http://www.iefimerida.gr/news/309785/oi-provlepseis-toy-stratfor-2017-tha-einai-kathoristiko-gia-mellon-
tis-eyropis-ti-vlepei 
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Ε.Ε. - Η ενεργειακή διάσταση  

 Η   σ η μ α σ ί α   τ η ς   ε ν έ ρ γ ε ι α ς   γ ι α   τ η ν   ΕΕ28 

 Η ενέργεια είναι μια κρίσιμη παράμετρος της οικονομικής δραστηριότητας και 

της κοινωνικής ζωής των βιομηχανικών χωρών. Tο κόστος της ενέργειας δεν 

επηρεάζει μόνον τις βιομηχανίες που είναι μεγάλες καταναλώτριες ενέργειας, αλλά 

και το σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής και ακόμη και το κόστος ζωής των 

ιδιωτών, ιδίως λόγω της επίδρασής του επί του κόστους των μεταφορών και της 

θέρμανσης. Γι' αυτό, ενώ σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και την απαίτηση 

μιας βιώσιμης ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος, η ευρωπαϊκή 

ενεργειακή πολιτική επιδιώκει να επηρεάσει την παραγωγή και τη χρήση της 

ενέργειας για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των 

πολιτών της Ένωσης. Στοχεύει, αφενός, στην καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών και, αφετέρου, στην εξασφάλιση των 

προμηθειών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενεργειακούς πόρους σχετικά 

φθηνούς και σίγουρους τόσο από στρατηγική, όσο και από οικολογική πλευρά. Έτσι 

η κοινή ενεργειακή πολιτική υφαίνεται σε δύο πτυχές: τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς της ενέργειας και την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών. 

Oι πατέρες της Kοινότητας δεν είχαν αδιαφορήσει για μια κοινή ενεργειακή 

πολιτική, εφόσον της είχαν αφιερώσει δύο από τις τρεις κοινοτικές Συνθήκες: 

τη Συνθήκη της EKAX, όσον αφορά τον άνθρακα, και τη Συνθήκη της Eυρατόμ, όσον 

αφορά την πυρηνική ενέργεια. Έχοντας σκιαγραφήσει την πολιτική που έπρεπε να 

ακολουθείται σε αυτούς τους δύο κλάδους θεώρησαν ότι είχαν μεριμνήσει αρκετά για 

τον ενεργειακό τομέα και δεν έδωσαν αρμοδιότητες στα κοινοτικά θεσμικά 

όργανα στον τομέα των υδρογονανθράκων. Πρέπει να ειπωθεί ότι στις αρχές της 

δεκαετίας του '50, o άνθρακας, άφθονος, σχετικά φθηνός και καλύπτων περίπου τα 

65% των ενεργειακών αναγκών των έξι αρχικών κρατών μελών, δίκαια θεωρείτο ως η 

κινητήρια ενέργεια της κοινής αγοράς. Εντυπωσιασμένοι, εξάλλου, από την 

πρόσφατη τότε επίδειξη της δύναμης της ατομικής ενέργειας στον πόλεμο, οι 

                                                           
28

 Το κείμενο προέρχεται από: 
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10  

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/2/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=28&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/02/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=208&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/1/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=27&s=1&e=10
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_el.htm
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=32&s=1&e=10
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=32&s=1&e=10
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki
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εμπειρογνώμονες πρόβλεπαν ένα θαυμάσιο μέλλον στην ειρηνική χρησιμοποίησή 

της. 

H ανάγκη μιας κοινής ή ακόμη και εθνικής πολιτικής δεν ήταν τόσο αισθητή 

την εποχή του φθηνού και άφθονου πετρελαίου, που διήρκεσε σχεδόν καθ' όλη τη 

μεταπολεμική περίοδο, μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '70. Αυτή η χρυσή 

εποχή του πετρελαίου βασιζόταν, αφενός, στις μεγάλες πετρελαϊκές ανακαλύψεις 

που είχαν γίνει στη Mέση Ανατολή και στην Αφρική από δυτικές εταιρείες και, 

αφετέρου, στο νομικό καθεστώς εκμετάλλευσης των πετρελαϊκών πόρων. Αυτό το 

καθεστώς χαρακτηριζόταν από το μονοπώλιο εξερεύνησης και εκμετάλλευσης που 

παρεχόταν σε μιαν ορισμένη ζώνη από την παραγωγό χώρα σε μία ή περισσότερες 

ξένες εταιρείες (εκχώρηση). Αυτές οι εταιρείες ήταν κάθετα ολοκληρωμένες σε όλον 

τον κύκλο της πετρελαϊκής βιομηχανίας (εξερεύνηση, παραγωγή, μεταφορά, διύλιση, 

αποθήκευση και διανομή). Κατείχαν έτσι μια θέση ισχύος που τους επέτρεπε να 

ρυθμίζουν, στη μεγάλη πλειοψηφία των εξαγωγικών χωρών και στις περισσότερες 

εισαγωγικές χώρες, το μέγεθος της παραγωγής πετρελαίου και τις συνθήκες 

εμπορίας του. 

Παρόλο που ήταν ευχαριστημένες με την πολιτική του «καθένας για τον εαυτό 

του και οι πολυεθνικές για όλους», οι κυβερνήσεις των έξι αρχικών κρατών μελών 

έκαναν πάντως ένα πρώτο βήμα στο ενεργειακό πεδίο, εγκρίνοντας, τον Απρίλιο του 

1964, ένα «Πρωτόκολλο συμφωνίας σχετικά με τα ενεργειακά προβλήματα», με το 

οποίο εξέφραζαν τη θέλησή τους να καταστρώσουν και να θέσουν σ' εφαρμογή μια 

κοινοτική ενεργειακή πολιτική αλλά μετά από κάποια μακρά προθεσμία. Oι 

προθεσμίες, όμως, έτρεχαν εναντίον τους, γιατί, καθώς η διεθνής ζήτηση πετρελαίου 

αυξανόταν ταχύτερα από την προσφορά, η διεθνής αγορά πετρελαίου μετατράπηκε, 

γύρω στο 1970, από «αγορά των αγοραστών», που ήταν μέχρι τότε, σε «αγορά 

πωλητών», δηλαδή σε αγορά στην οποία οι πωλητές μπορούσαν να επιβάλλουν 

τους όρους των. Oι χώρες που παρήγαν πετρέλαιο κατάλαβαν τη δύναμή τους και 

άρχισαν να μεταβάλλουν τη στάση τους έναντι των καταναλωτριών χωρών και των 

πετρελαϊκών εταιρειών τους. H γαλήνη που είχε βασιλεύσει στον πετρελαϊκό τομέα 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου, παραχώρησε τη θέση της, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41964A0430(01):EL:HTML
http://en.wiktionary.org/wiki/buyer%27s_market
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/seller%27s+market
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/seller%27s+market
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από το 1970, σε μια θύελλα όλο και σκληρότερων αιτημάτων των παραγωγών 

χωρών, νεοσυναπτόμενων συμφωνιών, καταγγελλόμενων συμφωνιών και, τελικά, σε 

πανικό των καταναλωτριών χωρών. 

Πολύ λίγα κοινοτικά μέτρα είχαν ληφθεί στον τομέα των υδρογονανθράκων 

πριν από την πετρελαϊκή κρίση. Αφορούσαν κυρίως την υποχρέωση διατήρησης 

ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων 

πετρελαίου εκ μέρους των κρατών μελών ως μέτρο ασφάλειας (Απόφαση 68/416, 

καταργηθείσα από απόφαση 2009/119) και την αμοιβαία πληροφόρηση για τις 

επενδύσεις στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού 

(Κανονισμός 1056/72, αντικατασταθείς από κανονισμό 256/2014). Πρέπει ιδιαίτερα 

να σημειωθεί μια οδηγία της 24ης Ιουλίου 1973, θεσπισθείσα επομένως λίγους μήνες 

πριν από την κρίση του Οκτωβρίου 1973, η οποία δέσμευε τα κράτη μέλη να πάρουν 

τα αναγκαία μέτρα, να ορίσουν τα αρμόδια όργανα και να καταστρώσουν τα 

απαραίτητα σχέδια παρέμβασης ώστε να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών 

εφοδιασμού σε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (Οδηγία 73/238, 

αντικατασταθείσα από απόφαση 2009/119). 

Ενεργειακά Δεδομένα και Προβλέψεις 

Η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Σε βάθος 20 ετών [18], η 

Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων, ήτοι 7,5% του παγκόσμιου πληθυσμού καταναλώνει 

-δυσανάλογα- το 14,5% της ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως. Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενεργειακό μίγμα της ΕΕ κατά το 2014 βασίζεται σε 

ποσοστό άνω του 50%, συγκεκριμένα 53% στους υδρογονάνθρακες  με κατανομή: 

33% πετρέλαιο και 23% Φ.Α. το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από 

εισαγωγές ως Γρ.Α. 7. με κόστος άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ29. Στη Γρ.Α. 1 

φαίνεται ότι το  συνόλο της ενέργειας που καταναλώθηκε για το έτος 2015 ανήλθε 

στα 3754 TWh, εκ των οποίων μόνο τα 1179 TWh ή ποσοστό 31,5% προήλθαν από 

εγχώριες πηγές, κυρίως τη Νορβηγία. Επιπρόσθετα η κατανομή εισαγωγών 

πετρελαίου και Φ.Α. ανά κράτος προμήθειας, φαίνεται στη Γρ.Α. 3, από την οποία 

                                                           
29

 http://www.foreignaffairs.gr/articles/70499/petr-polak/i-xamili-energeia-tis-eyropis?page=show 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27071_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968D0416:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:265:0009:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31972R1056:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0256&from=EN
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/index_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31973L0238:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:265:0009:01:EL:HTML
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είναι φανερό ότι τη ‘μερίδα του λέοντος’ κατέχει η Ρωσία, η οποία προμήθευσε το 

34% του πετρελαίου και το 32% του Φ.Α. αντίστοιχα (για το 2012). 

Οι προβλέψεις για την ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ (8) τα επόμενα χρόνια 

ως το 2050, καταλήγουν ότι θα υπάρξει μείωση του γενικού επιπέδου, λόγω αύξησης 

της ενεργειακής απόδοσης των κατασκευών τόσο αυτών που παράγουν ενέργεια 

(αύξηση απόδοσης των εργοστασίων), όσο αυτών που την καταναλώνουν (μείωση 

απωλειών), όσο και των συστημάτων μεταφοράς της. Στο ενεργειακό μίγμα του 

μεσοπρόθεσμου μέλλοντος αναμένεται(Γρ.Α. 5) να: 

- μειωθεί η συμμετοχή του άνθρακα (solid fuel) από 17% σε 6%,   

- μειωθεί αρχικά και να παραμείνει σταθερή η συμμετοχή του πετρελαίου στο 

33%  

- μειωθεί από 14% στο 11% η συμμετοχή των πυρηνικών καυσίμων,  

- αυξηθεί θεαματικά από 7% σε 25% η συμμετοχή των Α.Π.Ε. Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας  

-  παραμείνει περίπου σταθερή στο 25% με μικρή διακύμανση η συμμετοχή 

του Φ.Α. 

Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα μπορούσαν να ήταν «καλά νέα» 

για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει γιατί το επίπεδο 

ενεργειακής παραγωγής της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί από 770 Mtoe στα 660Mtoe 

κυρίως λόγο της ραγδαίας μείωσης της παραγωγής των ορυκτών καυσίμων (σ.σ 

λόγο της ημερομηνίας έκδοσης της αναφοράς -20 Ιουλίου 2016-, εκτιμάται ότι δεν 

έχει συμπεριληφθεί η περαιτέρω μείωση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων, 

συνέπεια της απόφασης αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ –Brexit-). 

Ως αντιστάθμισμα της μείωσης αυτής αναμένεται να είναι η σταθερή απόδοση των 

πυρηνικών και η σημαντική αύξηση των ΑΠΕ. 
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Συνέπεια των ανωτέρω είναι η αύξηση της εξάρτησης της ΕΕ από 

εισαγωγές ενέργειας προερχόμενες από υδρογονάνθρακες –κυρίως Φ.Α.-  από 

53% το 2010 σε 58% το 2050 (8). Συγκεκριμένα οι εισαγωγές πετρελαίου αναμένεται 

να μειωθούν, οι εισαγωγές Φ.Α. όμως αναμένεται να αυξηθούν από 310 bcm2 στα 

370 bcm2 , καθώς η εγχώρια παραγωγή θα μειώνεται ενώ η ζήτηση/ κατανάλωση θα 

παραμένει περίπου σταθερή. 

Ως γνωστόν «μια εικόνα, ίσον με χίλιες λέξεις», για το λόγο αυτό παρακάτω 

παρατίθενται γραφικές απεικονίσεις(Γρ.Α.) των ενεργειακών δεδομένων και των 

ενεργειακών προβλέψεων που αφορούν την ΕΕ και αναλύθηκαν προηγουμένως. 

 

(Γρ.Α.-1) Ροές και μέγεθος ενέργειας από Φ.Α. στη ΕΕ (πηγή:BP Statistical 

Review2016)
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 (Γρ.Α.-2) Εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας ανά κράτος, έτος 2009 

(πηγή:European Commission) 

 

 (Γρ.Α.-3) Εισαγωγές υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, Φ.Α.) 

στην ΕΕ, έτους  2012 (πηγή: European Commission).
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(Γρ.Α.-4) Ιστορικό εισαγωγών πετρελαίου, Φ.Α., όλων των άλλων προϊόντων 

και στερεών καυσίμων, σε ισοδύναμες μονάδες πετρελαίου (πηγή Eurostat).

 

 

 

(Γρ.Α.-5) Πρόβλεψη κατανάλωσης ενέργειας στη ΕΕ αν τύπο (πετρέλαιο, Φ.Α., 

στερεά καύσιμα, ΑΠΕ, πυρηνικά) ως το 2050 (πηγή: European Commission). 
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(Γρ.Α.-6) Πρόβλεψη(8) παραγωγής ενέργειας στη ΕΕ (εγχώρια) αν τύπο 

(πετρέλαιο, Φ.Α., στερεά καύσιμα, ΑΠΕ, πυρηνικά) ως το 2050 (πηγή: European 

Commission). 

 

 

 

(Γρ.Α.-7)  Πρόβλεψη(8) εισαγωγής / παραγωγής / ζήτησης Φ.Α. στη ΕΕ ως το 

2050 (πηγή: European Commission). 
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Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή   Τ α υ τ ό τ η τ α   τ ω ν   Κ-Μ 

Ανωτέρω εξετάστηκε η παρούσα και μελλοντική ενεργειακή προοπτική της ΕΕ 

ως σύνολο και καταγράφηκε η εξάρτηση της από εξωτερικές πηγές προμήθειας 

ορυκτών καυσίμων, κυρίως Φ.Α.  Η ΕΕ όμως δεν αποτελεί μια ενιαία αγορά 

ενέργειας (περισσότερα για το θέμα στη συνέχεια) για αυτό είναι απαραίτητο να 

εξεταστεί η ενεργειακή ταυτότητα των Κ-Μ, η οποία ακριβώς επειδή η ΕΕ δε είναι 

ενιαία αγορά επιτρέπει στο Κ-Μ να προκρίνουν και να υιοθετούν εθνικές ενεργειακές 

στρατηγικές, οι οποίες κατά περίπτωση αντιβαίνουν η μία την άλλη.   

 Η Γρ.Α. 2 παρουσιάζει ανάγλυφα το ποσοστό εξάρτησης κάθε χώρας από τις 

εισαγωγές καυσίμων. Το ζήτημα έχει εξεταστεί διεξοδικά, ειδικά όσον αφορά την 

εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα που προέρχονται από τη Ρωσία [3] από όπου 

προέρχεται ο κατωτέρω πίνακας: 

 Ποσοστό Εξάρτησης από Ρωσικό 
Πετρέλαιο 

Ποσοστό Εξάρτησης από Ρωσικό 
Φυσικό Αέριο 

Αυστρία 28% 74% 

Γερμανία 34% 39% 

Γαλλία 11% 26% 

Ιταλία 20% 30% 

Βρετανία 12% 5% 

Σουηδία 35% - 

Ελλάδα 36% 80% 

Βέλγιο 39% 2,5% 

Ολλανδία 27% 13% 

Φιλανδία 81% 100% 

Πολωνία 97% 67% 

Σλοβακία 100% 100% 

Τσεχία 70% 80% 

Λιθουανία 90% 100% 

Λετονία 90% 88.6% 

Εσθονία 90% 100% 

Σλοβενία 95% 99.4% 

Ουγγαρία 97% 80% 

Βουλγαρία 95% 100% 

Ρουμανία 50% 48% 
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 Από το πίνακα και τη Γρ.Α.2  προκύπτει ένας διαχωρισμός των κρατών σε 

παλιά και νέα (παλιά Ευρώπη, νέα Ευρώπη). Συγκεκριμένα τα κράτη εντάχθηκαν στη 

ΕΕ με τις κατοπινές διευρύνσεις 2004 / 2007 / 2013 (νέα Ευρώπη) ήτοι Εσθονία, 

Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Βουλγαρία, 

Ρουμανία, Κροατία παρουσιάζουν όλα πλην Ρουμανίας, λόγω εγχώριας παραγωγής, 

πολύ ισχυρή εξάρτηση από τις εισαγωγές Ρωσικών υδρογονανθράκων. Οι 

υπόλοιπες χώρες (παλιά Ευρώπη) παρουσιάζουν μέτρια ή χαμηλή εξάρτηση, με την 

εξαίρεση της Φιλανδίας. 

 Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της γεωγραφίας, της τεχνολογίας αλλά 

κυρίως της πολιτικής. Στη ‘νέα’ Ευρώπη τα μέλη της οποίας ανήκαν στο Σύμφωνο 

της Βαρσοβίας ήταν αναπτυγμένο ένα δίκτυο αγωγών για την τροφοδότηση της με 

Φ.Α και πετρέλαιο από την ΕΣΣΔ. Στη ‘παλιά’ Ευρώπη[5] η κατάσταση εξαρτάται 

από τη περιοχή, νότια στην Ιταλία / Ιβηρική  η τροφοδοσία επιτυγχάνεται με  (το κατά 

κανόνα ακριβότερο) LNG από τη Βόρεια Αφρική, ενώ Βόρεια/ Βορειοδυτικά (Αγγλία – 

Ιρλανδία) η τροφοδότηση παρέχεται από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας και 

την εγχώρια παραγωγή της Ολλανδίας (μέσω υδραυλικής ρωγμάτωσης). Η Γαλλία30 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια και εξασφαλίζει τους 

υδρογονάνθρακες κυρίως από την  Αφρική και τη Μέση Ανατολή μέσω των 

πολυεθνικών της.    

 Η άλλη μεγάλη δύναμη της ΕΕ η Γερμανία παρουσιάζει σχετικά υψηλή 

εξάρτηση από τους Ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Τα ενεργειακό της μίγμα31  

περιλαμβάνει, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 44% άνθρακα (ο οποίος 

αφθονεί αλλά είναι εξαιρετικά ρυπογόνος), 31% ΑΠΕ, 15% πυρηνικά, 10% Φ.Α και 

1% πετρέλαιο. Με δεδομένη την πρόθεση εγκατάλειψης της πυρηνικής ενεργείας32 

μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα, το αναγκαστικό περιορισμό της χρήσης άνθρακα 

λόγω περιβαλλοντολογικών κυρώσεων, οι επιλογές της Γερμανίας περιορίζονται στις 

                                                           
30

 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/france2009.pdf 
31

 http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26372 
32

 http://www.fortunegreece.com/article/telos-epochis-gia-ta-pirinika-tis-germanias/ 
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ΑΠΕ και το ΦΑ. Η Γερμανία σε απόλυτα νούμερα33 είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής 

ΦΑ στην ΕΕ με διπλάσια ποσότητα από τη Γαλλία. Το ΦΑ θα πρέπει να το εισάγει 

και ήδη έχει επιλέξει την απευθείας εισαγωγή από τη Ρωσία, μέσω του αγωγού Nord 

Stream34, οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως ευρωπαϊκός αγωγός αλλά στη 

πραγματικότητα με τη χωρητικότητα του στα 20bcm/a[18], εξυπηρετεί τη Γερμανία η 

οποία καταναλώνει περί τα 80 bcm/a35. Μάλιστα η Γερμανία, η οποία απολαμβάνει 

προνομιακές τιμές ως ο μεγαλύτερος αγοραστής36, το έτος 2015 επανεξήγαγε37 

μέρος του  ΦΑ που εισήγαγε. Ο προορισμός των εξαγωγών είχε κατεύθυνση τόσο 

δυτικά, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι είχε κατεύθυνση  και ανατολικά, 

συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, έναν χώρο που θεωρείται ‘προνομιακός’ για 

τη Ρωσία (περισσότερα στο επόμενο κεφάλαιο). Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει 

αντιδράσεις από την πλευρά της Gazprom και δυνητικά μπορεί να αποτελέσει 

σημείο τριβής στη ενεργειακή σχέση μεταξύ Γερμανίας-Ρωσίας, πλην όμως είναι 

δύσκολο να εγερθούν απαιτήσεις επί του θέματος, καθόσον η ευρωπαϊκή νομοθεσία 

ορίζει ότι από τη στιγμή που αγοραστεί μια ποσότητα αερίου ο αγοραστής τη 

χρησιμοποιεί κατά το δοκούν38. 

 Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή  Π ο λ ι τ ι κ ή   τ η ς  ΕΕ     

 Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έχει καταγραφεί σε πλήθος θεσμικών κειμένων 

τα οποία ανανεώνονται / επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατωτέρω 

σταχυολογούνται συνοπτικά οι πολιτικές με βάση τα κείμενα της ευρωπαϊκής 

επιτροπής της ΕΕ39.  To 2008 η ΕΕ έθεσε την ενεργειακή ‘ατζέντα’ για το 2020: 

   Συγκεκριμένα η Ένωση έθεσε τρεις στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν 

μέχρι το 2020: 20% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 20% μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (20%) και 20% βελτιώσεις της ενεργειακής 

απόδοσης, οι οποίοι ονοματίστηκαν στόχοι 20-20-20. Οι σημερινές πολιτικές για την 

                                                           
33

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Provisional_natural_gas_balance_sheet_in_thousand_terajoules_(GCV)-_table2.png 
34

 http://www.nord-stream.com/ και 
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/active/nord-stream/ 
35

 https://yearbook.enerdata.net/natural-gas-consumption-in-the-world.html 
36

 http://www.foreignaffairs.gr/articles/70499/petr-polak/i-xamili-energeia-tis-eyropis?page=show 
37

 http://www.naturalgasworld.com/german-exports-topped-30-bcm-in-2015-28791 
38

 ο.π 
39

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN 
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ενέργεια και το κλίμα υλοποιούν σημαντική πρόοδο για την επίτευξη αυτών των 

στόχων 20 - 20 - 20: 

 Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2012 μειώθηκαν κατά 18% ως προς τις 

εκπομπές αερίων το 1990 και, αν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές, αναμένεται 

έως το 2020 και το 2030 περαιτέρω μείωσή τους κατά 24% και 32%, αντίστοιχα, σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

 Το μερίδιο που καταλαμβάνει η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σε 13% το 2012 και αναμένεται να αυξηθεί 

περαιτέρω σε 21% το 2020 και σε 24% το 2030. 

 Στο τέλος του 2012 ανερχόταν σε περίπου 44% το μερίδιο της ΕΕ στην 

παγκοσμίως εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 

πηγές (εκτός της υδροηλεκτρικής ενέργειας). 

 Η ενεργειακή ένταση της οικονομίας της ΕΕ είχε μειωθεί το 2011 κατά 

24% σε σύγκριση με το 1995, ενώ η βελτίωση ανά κλάδο ήταν περίπου 30%. 

 Η ένταση διοξειδίου του άνθρακα στην οικονομία της ΕΕ είχε μειωθεί το 2010  

κατά 28% σε σύγκριση με το 1995. 

 

 Το πλαίσιο πολιτικής για το 2030 καθορίστηκε το 2014. Στηρίζεται στην πλήρη 

υλοποίηση των στόχων 20 - 20 - 20 και στα ακόλουθα: 

 •  Φιλόδοξη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

σύμφωνα με τους χάρτες πορείας για το 2050. Για την υλοποίηση αυτής της 

δέσμευσης θα πρέπει να υιοθετηθεί οικονομικά αποδοτική προσέγγιση, που να 

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις προσιτού κόστους, ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας 

των προμηθειών και αειφορίας, και να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα οικονομική και 

πολιτική συγκυρία. 

 •  Απλούστευση του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής και παράλληλη βελτίωση 

της συμπληρωματικότητας και της συνάφειας μεταξύ στόχων και μέσων.  
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•  Εντός αυτού του πλαισίου της ΕΕ, παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη να 

ορίζουν τη μετάβαση προς οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες τους, το ενεργειακό μείγμα που προτιμούν και τις 

ανάγκες από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και της δυνατότητας να 

διατηρούν το κόστος στα ελάχιστα επίπεδα.  

•  Ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που θα 

τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν κοινές ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις με το 

χαμηλότερο κόστος, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η ενοποίηση της αγοράς και θα 

αποτρέπεται η στρέβλωση της αγοράς.  

•  Αξιοποίηση της δυναμικής της ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

με πολιτική που θα στηρίζεται σε πιο αποδοτική ως προς το κόστος προσέγγιση, η 

οποία θα ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση και θα επικεντρώνεται σε μεγαλύτερη 

ενοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και σε ανόθευτο ανταγωνισμό.  

•  Πλήρης κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν το ενεργειακό κόστος, 

ούτως ώστε η πολιτική να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και στοιχεία για να 

είμαστε σαφείς ως προς ποιες πτυχές μπορούν να επηρεάσουν οι εθνικές και οι 

ενωσιακές πολιτικές και ποιες όχι. Διασφάλιση ότι η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και το προσιτό κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές αποτελούν 

κεντρικά στοιχεία στον καθορισμό των στόχων του πλαισίου και των μέσων για την 

εφαρμογή του.  

•  Βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και παράλληλη θέσπιση ανταγωνιστικού 

συστήματος χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, μέσω κοινής δράσης, 

ενοποιημένων αγορών, διαφοροποίησης των εισαγωγών, αειφόρου ανάπτυξης 

εγχώριων ενεργειακών πηγών, επενδύσεων σε απαραίτητη υποδομή, εξοικονόμησης 

ενέργειας κατά την τελική χρήση και στήριξης της έρευνας και καινοτομίας.  

•  Ενίσχυση της ασφάλειας για τους επενδυτές με σαφή πλέον μηνύματα για τον 

τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει το πλαίσιο πολιτικής μετά το 2020 και με εγγυήσεις 

ότι πριν από το έτος δεν θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στους υπάρχοντες 
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στόχους και τα μέσα.  

•  Δίκαιο επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ κρατών μελών που θα 

αντικατοπτρίζει τις ειδικές συνθήκες και ικανότητές τους 

 

Τα βασικά στοιχεία του πλαισίου έχουν ως ακολούθως: 

 Στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Η Επιτροπή 

προτείνει να καθοριστεί στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός 

της ΕΕ έως το 2030 κατά 40% σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990. 

 Στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο ΕΕ: Η 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει καίριο 

ρόλο στη μετάβαση προς πιο ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο ενεργειακό 

σύστημα. Η μετάβαση αυτή δεν θα είναι δυνατή χωρίς υψηλότερα μερίδια ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στον βαθμό που η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

παράγεται εντός της ΕΕ, είναι επίσης δυνατόν να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα της 

ΕΕ σε ενεργειακά βασικά προϊόντα, την έκθεσή της σε διακοπή του εφοδιασμού και 

την αστάθεια των τιμών ορυκτών καυσίμων. 

 Ενεργειακή απόδοση: Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση όλων των σημαντικών στόχων των πολιτικών 

της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια: αύξηση του ανταγωνισμού, ασφάλεια του 

εφοδιασμού, βιωσιμότητα και μετάβαση σε οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών. Υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση σχετικά με τη σημασία 

της ενεργειακής απόδοσης. 

 Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών: Το 2012, η 

Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ανθρακούχων 

εκπομπών παράλληλα με σειρά εναλλακτικών δυνατοτήτων, ώστε να ανταποκριθεί 

στο συσσωρευμένο πλεόνασμα δικαιωμάτων. Το εν λόγω πλεόνασμα προέκυψε 

εξαιτίας της κάμψης των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

της εύκολης πρόσβασης σε διεθνείς πιστώσεις, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, της 

αλληλεπίδρασης με άλλες κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές. Το ίδιο έτος, η 

Επιτροπή παρουσίασε επίσης πρόταση για εξουσιοδότηση της Επιτροπής να 
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αναβάλει έως το 2019/2020 τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών ύψους 900 

εκατ. Τον Δεκέμβριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

συμφώνησαν στην πρόταση αυτή. 

 Εξασφάλιση του ανταγωνισμού σε ενοποιημένες αγορές:  Η 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τόσο του ηλεκτρισμού όσο και του 

φυσικού αερίου, παραμένει άμεση προτεραιότητα για την Επιτροπή. Η ανταγωνιστική 

και ενοποιημένη εσωτερική αγορά ενέργειας παρέχει το απαραίτητο περιβάλλον και 

τους δείκτες τιμών για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής κατά 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο.  

Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια παρέμβαση σε 

αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν στρεβλωτικές επιπτώσεις. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και το 

περιβάλλον πρέπει επίσης να εξελιχθούν για την προώθηση περισσότερο 

αγορακεντρικών λύσεων που να αποτυπώνουν την εξελισσόμενη δομή του κόστους 

των ενεργειακών τεχνολογιών και την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα του κόστους 

στην εσωτερική αγορά. Οι επιδοτήσεις για τις ώριμες ενεργειακές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

αναμένεται να καταργηθούν σταδιακά πλήρως μεταξύ 2020 και 2030. Θα 

συνεχιστούν οι επιδοτήσεις για νέες και μη ώριμες τεχνολογίες με σημαντικό 

δυναμικό οικονομικά αποδοτικής συμβολής σε ποσότητες ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβούλευση σχετικά με 

αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο 

περιβάλλον και την ενέργεια την περίοδο έως το 2020. 

 Η εσωτερική αγορά ενέργειας συνέβαλε την τελευταία πενταετία στη 

συγκράτηση των τιμών χονδρικής (ιδίως στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας), 

σε σύγκριση με το αυξανόμενο υποκείμενο κόστος των ορυκτών καυσίμων. Πίεση για 

μείωση των τιμών χονδρικής εξάσκησαν επίσης οι αυξανόμενες ποσότητες 

ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια, ιδίως σε περιφέρειες με μεγάλο 

μερίδιο αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στη 

διαμόρφωση υψηλότερων τιμών λιανικής, καθώς το κόστος των μηχανισμών 
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στήριξης μετακυλίστηκε στους καταναλωτές. Εξάλλου, το τμήμα λιανικής 

χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς και ρύθμισης των 

τιμών στα περισσότερα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού και των επιλογών των καταναλωτών. Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου αποτελεί επίσης φυσικό μονοπώλιο και οι συμβάσεις 

παραχώρησης πρέπει να ανατίθενται ανταγωνιστικά και χωρίς διακρίσεις.  

Υψηλό επιπέδου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας είναι καίριας 

σημασίας για την επίτευξη προόδου στο σύνολο των στόχων της ενεργειακής 

πολιτικής της Ένωσης με χρονικό ορίζοντα το 2030. Θα προσφέρει τα βασικά 

εργαλεία για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας, για τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά. Πλήρως ενοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας θα μπορούσε 

έως το 2030 να αποφέρει εξοικονόμηση μεταξύ 40 και 70 δισεκατομμυρίων  ευρώ σε 

σχέση με σήμερα. Για να επωφεληθούν πλήρως οι καταναλωτές από τις 

ελευθερωμένες αγορές ενέργειας, πρέπει οι λιανικές αγορές ― τόσο ηλεκτρισμού 

όσο και φυσικού αερίου ― να καταστούν δυναμικότερες και περισσότερο 

ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα 

δεδομένα της κατανάλωσης και να έχουν την ευχέρεια επιλογής παρόχου 

ενεργειακών υπηρεσιών ή ίδιας παραγωγής αειφόρου ενέργειας. Η Επιτροπή θα 

συνεχίσει να παρακολουθεί τη συγκέντρωση στις λιανικές και χονδρικές αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και θα εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό 

έλεγχο αντιτράστ και συγχωνεύσεων. 

 Ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους 

καταναλωτές:  Η ενέργεια είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών 

των κρατών μελών επειδή επηρεάζει το κόστος παραγωγής της βιομηχανίας και των 

υπηρεσιών, όπως και την αγοραστική αξία των νοικοκυριών. Τα τελευταία χρόνια έχει 

διευρυνθεί το χάσμα στις τιμές ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και πολλών σημαντικών 

οικονομικών της εταίρων. Η ύπαρξη σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ μείωσε 

σημαντικά τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από φυσικό αέριο. Η αποκλίσεις τιμών με χώρες όπως η Κίνα και η Κορέα 

δεν αυξάνονται, συνεχίζουν πάντως να υφίστανται συγκριτικά μειονεκτήματα. Η 

ανισότητα αυτή στις τιμές ενέργειας θα μπορούσε να περιορίσει τα επίπεδα 
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παραγωγής και επενδύσεων, μεταθέτοντας τους άξονες του παγκόσμιου εμπορίου, 

εφόσον δεν αντισταθμιστούν από βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση. 

 

 

Ε  ν ε ρ γ ε ι α κ ή   Α σ φ ά λ ε ι α   στην  Ε Ε 

Η ενεργειακή ασφάλεια έχει εξεταστεί γενικά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η νέα 

προσέγγιση της ευρωπαϊκής επιτροπής της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια 

αποτυπώνεται στο προαναφερθέν κείμενο40 και έχει ως ακολούθως(σ.σ τα 

αριθμητικά στοιχεία που καταγράφονται κατωτέρω έχουν μικρές διαφοροποιήσεις, σε 

σχέση με αυτά που επεξεργάστηκαν στα προηγούμενα, η διαφοροποίηση οφείλεται 

στο ότι τα δεδομένα που επεξεργάστηκε η ευρωπαϊκή επιτροπή αφορούν 

προγενέστερα του 2104 δεδομένα, όπως και στις μεθόδους[19]  πρόβλεψης· σε κάθε 

περίπτωση όμως η γενική τάση/ πρόβλεψη είναι η ίδια, η εξάρτηση από τα ορυκτά 

καύσιμα αναμένεται να αυξηθεί)  : 

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού σημαίνει εξασφάλιση συνεχούς και 

επαρκούς εφοδιασμού όλων των χρηστών με ενέργεια από παντός είδους πηγή. Για 

τα ορυκτά καύσιμα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει έως το 2035 

αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές πετρελαίου, από περίπου 80% σήμερα 

σε πάνω από 90%. Η εξάρτηση από εισαγωγές φυσικού αερίου αναμένεται επίσης να 

αυξηθεί, από 60% σε πάνω από 80%. Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας σε παγκόσμια 

κλίμακα και ο ανεπαρκής βαθμός ανταγωνισμού στις ενεργειακές αγορές της ΕΕ 

διατήρησε υψηλές τις τιμές των προϊόντων. Το 2012, οι εισαγωγές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανήλθαν σε πάνω από 400 δις. ευρώ, περίπου 3,1% 

του ΑΕΠ της ΕΕ, σε σύγκριση με περίπου 180 δις ευρώ κατά μέσο όρο την περίοδο 

1990 - 2011. Η κατάσταση αυτή επιτείνει την τρωτότητα της ΕΕ σε κραδασμούς 

εξαιτίας αιφνίδιων μεταβολών στον εφοδιασμό και των ενεργειακών τιμών.  

Οι πολιτικές για τη βελτίωση της ενωσιακής ασφάλειας εφοδιασμού οφείλουν 

να ακολουθούν προσέγγιση τριών αξόνων. Πρώτον, η φθίνουσα παραγωγή 

                                                           
40

 ο.π 
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πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ καθιστά αναγκαία την περαιτέρω αξιοποίηση 

εγχώριων αειφόρων ενεργειακών πηγών. Εν προκειμένω μπορούν να συμβάλλουν η 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τα εγχώρια αποθέματα συμβατικών και μη 

συμβατικών ορυκτών καυσίμων (κατά κύριο λόγο φυσικού αερίου) και πυρηνικής 

ενέργειας, ανάλογα με τις προτιμήσεις των κρατών μελών ως προς το ενεργειακό 

τους μείγμα και στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αγοράς με απρόσκοπτο 

ανταγωνισμό. Όπου γίνεται εκμετάλλευση εγχώριων πηγών, πρέπει να τηρείται το 

υφιστάμενο ενωσιακό νομικό πλαίσιο και οι διεθνείς δεσμεύσεις, που υιοθετήθηκαν 

θεσπίστηκαν από την ομάδα G20 για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων των 

ορυκτών καυσίμων. Η Επιτροπή εκπόνησε πλαίσιο που συνοδεύει την παρούσα 

ανακοίνωση για ασφαλή και περιβαλλοντικά ακίνδυνη εκμετάλλευση του αερίου από 

σχιστολιθικά πετρώματα. 

Δεύτερον, τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν συλλογικά για διαφοροποίηση 

των χωρών εφοδιασμού, καθώς και των οδεύσεων εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. 

Πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις αγορές ενέργειας, με μεγαλύτερη 

ελευθέρωση, ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάπτυξης υποδομών μεταφοράς της ενέργειας και διασυνοριακών 

διασυνδέσεων, που ενδεχομένως είναι αποτελεσματικότερες για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού από ότι η στήριξη της εγχώριας δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής. Τα 

συμφωνημένα έργα κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού για τις ενεργειακές 

υποδομές αναμένεται ότι τα περισσότερα κράτη μέλη θα καλύψουν τον 

συμφωνημένο το 2002 στόχο του 10% όσον αφορά γραμμές διασύνδεσης, ως 

μερίδιο της εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής.  

Τρίτον, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για αποδοτική βελτίωση της 

ενεργειακής έντασης της οικονομίας και για τη δημιουργία εξοικονόμησης ενέργειας 

από τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση κτιρίων, προϊόντων και διαδικασιών. Η 

αναθεώρηση των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας θα αποσαφηνίσει περαιτέρω 

μελλοντικές δράσεις και στόχους στο εν λόγω πεδίο. 
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Ε π ί   τ ο υ  Π ρ α κ τ έ ο υ 

Τι σημαίνουν όλα αυτά στη πράξη; Η ΕΕ έχει αντιληφθεί και αποδεχτεί την 

εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα  -τα οποία η ίδια δεν διαθέτει σε επάρκεια-, τώρα 

και στο μέλλον, η οποία εξάρτηση όσον αφορά το ΦΑ θα αυξηθεί. Η κάλυψη των 

αναγκών της σε ορυκτά καύσιμα (θα) πραγματοποιείται με εισαγωγές. Ο κύριος 

προμηθευτής (θα) είναι η Ρωσία, για λόγους κόστους. Το χαμηλότερο αυτό κόστος 

είναι προφανές: οι αγωγοί μεταφοράς υφίστανται, έστω και αν για πολιτικούς λόγους 

ενίοτε δυσλειτουργούν (βλέπε ουκρανική κρίση41 και επόμενο κεφάλαιο), ενώ η 

κατασκευή νέων (Nord Stream II42 ή/και ο αγωγός της Νότιας διαδρομής South 

Stream43 ή εσχάτως Turkish Stream44) θα αυξήσει την ενεργειακή εξάρτηση από τη 

Ρωσία. Εναλλακτικές επιλογές, που θα συνδράμουν στην επιδίωξη της 

διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, δεν υπάρχουν πολλές. Η γεωγραφία και η 

τεχνολογία υποδεικνύουν τις επιλογές αυτές από τεχνοκρατική άποψη, οι οποίες 

είναι: οι υδρογονάνθρακες της Κασπίας και η προμήθεια LNG από τη Μέση 

ανατολή45 ( η προμήθεια LNG από την Αμερική που προέρχεται από υδραυλική 

ρωγμάτωση (fracking) δεν αναμένεται να καρποφορήσει λόγω των αυστηρών 

περιβαλλοντολογικών κανόνων της ΕΕ, η απόφαση όμως θα είναι πολιτική ως 

Κεφ.8). Βεβαίως υπάρχουν και τα ‘πολυθρυλούμενα’ κοιτάσματα της Ανατολικής 

λεκάνης της Μεσογείου, των οποίων όμως η εκμετάλλευση δεν έχει καν σχεδιαστεί, 

πολλώ δε μάλλον υλοποιηθεί, ενώ και η υλοποίηση απαιτεί επίλυση τεχνολογικών, 

νομικών και πολιτικών ζητημάτων, έτσι εκφεύγουν της εξέτασης της παρούσας 

εργασίας. Για τους υδρογονάνθρακες της Κασπίας το ζήτημα της μεταφοράς έχει 

διευθετηθεί[18]  με τον πολυδάπανης υλοποίησης, λόγω διέλευσης από ορεινό 

έδαφος, αγωγό πετρελαίου Μπακού-Τσεϊχάν ο οποίος είχε την υποστήριξη των 

Αμερικανών και του αγωγού ΦΑ TAP η κατασκευή του οποίου έχει εκκινήσει 

πρόσφατα και ο οποίος ικανοποιεί τους Ευρωπαίους. Οι δύο αυτοί αγωγοί, αν και 

                                                           
41

 http://www.idis.gr/?p=3605 
42

 https://www.nord-stream2.com/ 
43

 https://en.wikipedia.org/wiki/South_Stream 
44

 http://www.gazpromexport.ru/en/projects/ 
45

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/542167/EPRS_BRI(2014)542167_REV1_EN.pdf 
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χαμηλής δυναμικότητας (χαρακτηριστικά, ο αγωγός ΤΑΡ46 θα λειτουργήσει αρχικά 

στα 10bcm/a,  που αντιστοιχεί στις ανάγκες 7Μ νοικοκυριών, δηλαδή στο ήμισυ του 

Nord Stream I) διαφοροποιούν αν και όχι επαρκώς, τις πηγές προμήθειας για την ΕΕ. 

Ο εφοδιασμός με LNG από χώρες παραγωγής που δεν υφίστανται αγωγοί μεταφορά 

προς την ΕΕ, απαιτεί τρεις ακόμα προϋποθέσεις: σταθμούς υγροποίησης στον 

προμηθευτή, μέσα  μεταφοράς δηλαδή πλοία και σταθμούς επαναεριοποίησης του 

υγροποιημένου ΦΑ (LNG) στον αγοραστή (ΕΕ). Σύμφωνα με έγγραφο47 (2014) της 

ευρωπαϊκής επιτροπής στην επικράτεια της ΕΕ υφίστανται 19 σταθμοί, εκ των 

οποίων οι 6 βρίσκονται υπό επέκταση (συμπεριλαμβάνεται και η ο σταθμός της 

Ρεβυνθούσας), 1 ακόμα αναμένονταν να λειτουργήσει στην Ισπανία και 

προγραμματίζονταν να κατασκευαστούν άλλοι 9 νέοι, όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα:

 

Η προϋπόθεση των μέσων μεταφοράς για την ώρα (και αυτό σε πρώτη 

ανάγνωση είναι παράδοξο) δεν φαίνεται να ακολουθεί την αυξητική τάση της 

                                                           
46

 https://www.tap-ag.com/the-pipeline 
47

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571314/EPRS_BRI(2015)571314_EN.pdf 
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προσφοράς LNG από την Μέση ανατολή και την Αμερική και αυτό γιατί η 

παραγγελίες νέων μέσων μεταφορά (πλοίων) παραμένουν καθηλωμένες48. Αυτό 

συμβαίνει, σύμφωνα με την IGU (International Gas Union)  (9) λόγω του ότι δεν έχει 

κατασκευαστεί ικανοποιητικός αριθμός νέων σταθμών υγροποίησης, με αποτέλεσμα 

να μην παράγεται ικανό  ‘φορτίο’ για να ναυλωθούν τα πλοία, πολλά από τα οποία 

δεν χρησιμοποιούνται. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ζήτηση για LNG 

βραχυπρόθεσμα αναμένεται να παραμένει σταθεροποιημένη στα επίπεδα 2011-

2015, γεγονός που ενισχύει το επιχείρημα ότι η ΕΕ θα συνεχίζει να προμηθεύεται το 

ΦΑ μέσω αγωγών, δηλαδή από τη Ρωσία, στο ίδιο συμπέρασμα με το προηγούμενο 

σκεπτικό  καταλήγει και το πανεπιστήμιο της Columbia (10). 

Από να ανωτέρω είναι φανερό ότι η ΕΕ είναι εξαρτημένη από εξωτερικούς 

προμηθευτές υδρογονανθράκων, η πιο προσιτή πηγή προμήθειας είναι η Ρωσία. 

Προκειμένου να προαγάγει την ενεργειακή της ασφάλεια εφαρμόζει -έστω και σε 

εθελούσια βάση- το απόφθεγμα «ισχύς εν τη ενώσει» θεωρώντας ότι μια 

ενοποιημένη αγορά ενέργειας, ακόμα και αν στη πράξη αυτό θα υλοποιηθεί με 

συγκρότηση υποομάδων Κ-Μ (η συγκρότηση ενιαίας αγοράς προσκρούει στα εθνικά 

συμφέροντα της Γερμανίας49, η οποία ανησυχεί ότι θα αναγκαστεί να πληρώνει την 

ίδια μεν τιμή με όλους, αλλά αυξημένη δε σε σχέση με τώρα), έχει τη δυνατότητα να 

πετύχει καλύτερους όρους στην αγορά λόγω οικονομιών κλίμακος[11], επιπρόσθετα 

προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας μέσω LNG, προγραμματίζοντας 

τη κατασκευή νέων τερματικών σταθμών αεριοποίησης και να αυξήσει την ενεργειακή 

απόδοση - αποτελεσματικότητα της ενέργειας που χρησιμοποιεί και της ενέργειας 

που παράγει η ίδια, με άλλα λόγια προσπαθεί να μειώσει τις απώλειες ενέργειας με 

ανάπτυξη σχετικών τεχνολογικών λύσεων. 

Σ ύ ν ο ψ η           

 Εν έτη 2017, το μέλλον της ΕΕ τίθεται σε (πολύπλευρη) αμφισβήτηση, τα 

                                                           
48

 http://www.lngworldshipping.com/news/view,where-have-all-the-lng-carrier-orders-gone_43817.htm 
49

 http://www.foreignaffairs.gr/articles/70499/petr-polak/i-xamili-energeia-tis-eyropis?page=show 
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“καύσιμα που τροφοδοτούσαν” το όραμα50 των R.Schuman, J.Monnet, K.Adenauer51 

φαίνεται ότι απαιτούν αναπλήρωση, με νέες ιδέες από πεφωτισμένες ηγεσίες. 

Παράλληλα και η απαίτηση για πραγματικά καύσιμα που θα τροφοδοτήσουν τις 

ανάγκες της ενεργειακή της πολιτική, (είτε ως όλον, είτε /και ως μεμονωμένα Κ-Μ) 

παραμένει και προβλέπεται να παραμείνει σταθερά υψηλή. Οι ανάγκες αυτές σε 

μεγάλο βαθμό προβλέπεται να καλυφθούν από ορυκτά καύσιμα (υδρογονάνθρακες, 

με έμφαση στο Φ.Α.), τα οποία δεν υφίστανται στην επικράτεια της ΕΕ, άρα πρέπει 

να εισάγονται, με μεθοδεύσεις τέτοιες, που θα εγγυώνται την ενεργειακή της 

ασφάλεια.           

 Οι Ρωσικοί υδρογονάνθρακες, καλύπτουν -και αυτό προβλέπεται ότι θα 

συμβαίνει και στο μέλλον- μεγάλο μέρος των αναγκών αυτών. Αποτελούν δε το 

μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών υδρογονανθράκων στην ΕΕ. Άρα μεταξύ της 

ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και των Ρωσικών εισαγωγών (στην ΕΕ) 

υδρογονανθράκων υφίσταται διασύνδεση.      

 Λόγω ότι η αγορά ενέργειας στην ΕΕ δεν είναι εισέτι ενιαία, τα Κ-Μ έχουν 

αναπτύξει εθνικές ενεργειακές στρατηγικές και σχέσεις με τους παραγωγούς / 

προμηθευτές ορυκτών καυσίμων, μεμονωμένα. Η σημαντικότερη από αυτές της 

σχέσεις, είναι μεταξύ της Γερμανίας και της Ρωσίας. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Σημειώνεται ότι υπάρχουν απόψεις[16] που υποστηρίζουν ότι το πρόδρομο της ΕΕ, η ΕΚΑΧ δεν ήταν 
απότοκο του ευρωπαϊκού ιδεώδους, αλλά αποτέλεσμα αμερικανικών πιέσεων προς τους Ευρωπαίους για να 
συνεργαστούν, ενώπιον του κίνδυνου από τα ανατολικά. 
51

 https://en.wikipedia.org/wiki/Founding_fathers_of_the_European_Union 
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6ο Κεφάλαιο _ Η Ρωσία: Γενικά και Ενεργειακή Πολιτική 

 

Ε ι σ α γ ω γ ή 

 Το «τέλος της ιστορίας» που ‘ευαγγελίζονταν’ ο θεωρητικός F.Fukuyama52 το 

1989 μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στο σχετικό πόνημα του, έμελλε να 

διαρκέσει 10 χρόνια, μέχρι τη άνοδο του V.Putin στην προεδρία της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας (Ρωσίας) το 1999.  Υπό την ηγεσία του ανωτέρω, η Ρωσική οικονομία 

αναπτύσσονταν επί 8 συναπτά έτη, λόγω ενός συνδυασμού υψηλών τιμών 

πετρελαίου και δημοσιονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν. Παράλληλα άρχισε η 

σταδιακή δυναμική επανατοποθέτηση της στη Γεωπολιτική σκακιέρα[13]. Ένας από 

τους βραχίονες αυτής της επανατοποθέτησης, ήταν (και είναι) η (εξαγωγική) 

ενεργειακή πολιτική.          

 Είναι τέτοια η επίδραση του ηγέτη αυτού, που η αγγλόφωνη ειδησιογραφία 

έχει εντάξει στο λεξιλόγιο της νεολογισμό –με αρνητική χροιά-  που προέρχεται από 

το όνομα του: Putinism53 (Πουτινισμός54). Η οποία υπονοεί αυταρχική ενάσκηση 

εξουσίας, αρνητική κριτική προς τη Δύση και προώθηση της ‘Ρωσικής Οδού’ 

[23],[24].           

 Είναι ακριβώς αυτός ο όρος και ότι υπονοεί, που υποδηλώνει τον αυξανόμενο 

σκεπτικισμό της Δύσης, απέναντι στη Ρωσία. Ο σκεπτικισμός αυτός που 

αντανακλάται σε πλήθος δημοσιευμάτων55, συνεχώς αυξάνεται και μετατρέπεται σε 

επιφυλακτικότητα, αν όχι σε καχυποψία, επιβεβαιώνει έτσι την αντίστοιχη θεωρητική 

αρχή του επιθετικού ρεαλισμού [30].        

 Αντίστοιχη επιφυλακτικότητα όμως έχει εντρυφήσει και στη πολιτική σκέψη της 

Ρωσίας. Αφορμή και συνάμα αιτία ήταν οι ‘χρωματιστές’ επαναστάσεις στη Γεωργία 

και την Ουκρανία το 2003 και το 2004 αντίστοιχα, στις οποίες σύμφωνα με τη ρωσική 

αντίληψη αναμείχθηκαν δυτικοί, με σκοπό την εγκαθίδρυση φιλοδυτικών 

κυβερνήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί το σύνδρομο πολιορκίας που 

                                                           
52

 https://ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/Fukuyama-End-of-history-article.pdf  
53

 http://www.huffingtonpost.com/michel-eltchaninoff-/what-is-putinism_b_8624088.html 
54

 http://www.economist.com/news/leaders/21709028-how-contain-vladimir-putins-deadly-dysfunctional-
empire-threat-russia 
55

 ο.π 
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κατατρέχει τη ρωσική πολιτική ελίτ, η οποία αντέδρασε  με την εφαρμογή του 

δόγματος της «κυρίαρχης δημοκρατίας». Το δόγμα αυτό στη πράξη σήμαινε 

περιοριστικά μέτρα για ξένες/ εγχώριες ΜΚΟ και εταιρίες, έλεγχο των ΜΜΕ, οι 

ενέργειες αυτές είχαν τη συναίνεση του 56% του ρωσικού λαού, ο οποίος πείστηκε 

από το επιχείρημα ότι «είναι αναμφισβήτητο δικαίωμα του να καθορίζει μόνος του, 

την τύχη του». Στη πραγματικότητα όμως πίσω από αυτό υποκρύπτεται η πάγια 

αντίληψη περί μοναδικότητας της Ρωσίας [6],[23],[24] και της ύπαρξης της 

εναλλακτικής ιδεολογίας της επονομαζόμενης και «Ρωσικής Οδού» για θέματα 

κυριαρχίας, ισχύος και παγκόσμιας τάξης. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο V.Putin «η Ρωσία 

δεν θα γίνει σύντομα, ίσως και ποτέ, ένα αντίγραφο των ΗΠΑ ή της Βρετανίας, όπου 

οι φιλελεύθερες αξίες «έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες», διολισθαίνοντας προς την 

απολυταρχία[6]. 

Ρ ω σ ι κ ή    Ο ι κ ο ν ο μ ί α 

 Η Ρωσική οικονομία μετά από 70 χρόνια που λειτουργούσε υπό το καθεστώς 

του κεντρικού σχεδιασμού, κλήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (από το 

1990 και εντεύθεν) να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες και την κατασπατάληση πόρων 

που αυτό είχε δημιουργήσει. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα περιέλαβε 

ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και απελευθέρωση των τιμών, την εισαγωγή 

ΦΠΑ επί αυτών,  φόρο στις επιχειρήσεις και  νέο  δασμολογικό σύστημα, με σκοπό 

σε συνδυασμό με την μακροπρόθεσμη μακροοικονομική πολιτική να σταθεροποιήσει 

την οικονομία μειώνοντας τα δημοσιονομικά ελλείμματα [6]. 

 Οι μεταρρυθμίσεις στη πράξη δεν επέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η κρίση το 1998 με μεγάλη υποτίμηση του εθνικού 

νομίσματος, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα ρευστότητα στις ιδιωτικές εκ των 

οποίων δύο από τις μεγαλύτερες πέρασαν υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας 

[6]. 

 Μετά την οικονομική κρίση του 1998, η ρωσική οικονομία ανέκαμψε 

ακλουθώντας την ανοδική πορεία στις τιμές του μαύρου χρυσού. Η σύνδεση της 

Ρωσικής οικονομίας με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων και δη του πετρελαίου είναι 

αποτυπωμένη στη γραφική παράσταση, όπου εμπειρικά και μόνο, γίνεται φανερό ότι 



63 
 

οι δύο αυτοί παράγοντες (το Ρωσικό ΑΕΠ και η τιμή του πετρελαίου) είναι ισχυρά 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους.         

 Σύμφωνα με τον Δ.Κυρκιλή [6], εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

ελαστικότητα της μεταβολής του Ρωσικού ΑΕΠ ως προς την τιμή του πετρελαίου 

κυμαίνεται μεταξύ 0,15% και 0,2%. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ότι μία αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου κατά 10% δυνητικά αυξάνει το ΑΕΠ κατά 1,5% ως 2%.  Στη 

πραγματικότητα η αύξηση του ρωσικού ΑΕΠ μετά το 2002 ήταν μικρ’οτερη από ότι 

θα υπολογίζονταν με βάση την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, για λογους που θα 

αναφερθούν στη συνέχεια (ολλανδική νόσος).      

 Ένα ακόμα μέγεθος που δείχνει τη διάρθρωση της ρωσικής οικονομίας είναι το 

εμπορικό ισοζύγιο χωρίς τον συνυπολογισμό των ενεργειακών προϊόντων. Αυτό από 

το 200 και μετά (ως το 2005  βαίνει διευρυνόμενα ελλειμματικό γεγονός που οφείλεται 

στο χαμηλή παραγωγική διαφοροποίηση σε τομείς άλλους από τους ενεργειακούς. 

Συνοπτικά, η ρωσική οικονομία είναι μια οικονομία ενέργειας των ορυκτών 

καυσίμων.          

 Πίνακας 1. – Σύγκριση του Ρωσικού ΑΕΠ με τις τιμές του πετρελαίου (πηγή 

IMF, US EIA) 
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Πίνακας 2. – Σύγκριση της αξίας του ρουβλίου και της τιμής του πετρελαίου (πηγή 

Bloomberg) 

 

 

 Ένας ακόμα τομέας που καταδεικνύει την ισχυρή συσχέτιση της ρωσικής 

οικονομίας με τα ορυκτά καύσιμα είναι η  νομισματική πολιτική[12]. Η οποία  

ακολουθεί τις τιμές του πετρελαίου όσον αφορά, την υποτίμηση ή την ανατίμηση του 

ρουβλίου, όπως φαίνεται από τον πίνακα 2. Αυτό όχι μόνο της επιτρέπει τις 

περιόδους που η τιμή του πετρελαίου είναι χαμηλή να μειώνει αντίστοιχα το κόστος 

παραγωγής και να αντιπαρέρχεται τη χαμηλή τιμή πώλησης, αλλά και να 

αντιμετωπίζει με επιτυχία την «ολλανδική νόσο». Σύμφωνα με τον economist που 

καθιέρωσε τον όρο στις αρχές το 1970 όταν ανακαλύφθηκε ΦΑ στην Ολλανδία 

συμβαίνει το εξής εκ πρώτης όψεως παράδοξο: στις αναπτυσσόμενες χώρες, η 

αφθονία πλουτοπαραγωγικών πηγών τείνει να χαμηλώσει παρά να ανεβάσει το 

επίπεδο ζωής. Αυτό γιατί η ζήτηση για ένα εξαγώγιμο προϊόν ανεβάζει την ισοτιμία 

του νομίσματος της χώρας που πραγματοποιεί την εξαγωγή. Αυτή η αύξηση της 

αξίας του νομίσματος κάνει λιγότερο ανταγωνιστικές τις εξαγωγές των άλλων 

προϊόντων της χώρας, παράδειγμα τέτοιας κατάστασης είναι η Νιγηρία. 
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Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή   Β ι ο μ η χ α ν ί α 

 Η Ρωσία είναι σύμφωνα με το Word Fact Book56  η χώρα με τα μεγαλύτερα 

αποθέματα ορυκτών καυσίμων, συνολικά(υδρογονάνθρακες, άνθρακα, ουράνιο). 

Ανήκει στις τρεις πρώτες χώρες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου57. Τον 

τεράστιο όγκο των πλουτοπαραγωγικών της πηγών διαχειρίζονται οι ενεργειακές 

εταιρείες.           

 Η εξέλιξη των ρωσικών ενεργειακών εταιρειών, μέχρι να φτάσει στο σημερινό 

επίπεδο, πέραση από δύο φάσεις σε αντιστοιχία με τους δύο διαφορετικούς 

προέδρους της μετασοβιετικής περιόδου (Yeltsin – Putin). Κατά την προεδρία του 

πρώτου προωθήθηκε ο «άναρχος φιλελευθερισμός» με αποτέλεσμα την δημιουργία 

επιχειρηματικών ολιγαρχιών που λυμαίνονταν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους 

και επιπλέον χειραγωγούσαν την πολιτική της χώρας όντας «κράτος εν κράτει». Η 

έλευση του V.Putin στη εξουσία οριοθέτησε τις «κόκκινες γραμμές» μεταξύ του 

πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, κόσμων που δεν θα είχαν καμία επαφή. 

Στη πραγματικότητα όμως το Κρεμλίνο άσκησε είτε άμεσο είτε έμμεσο έλεγχο στις 

δομές και στις δραστηριότητες των εταιρειών υλοποιώντας το «εταιρικό κράτος», 

όπου σύμφωνα με τις αρχές του η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι ανεξέλεγκτη και 

ελέγχεται από το κράτος. Έκτοτε τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών είναι 

θετικά[6].           

 Η ενάσκηση ελέγχου της κεντρικής εξουσίας επί των εταιρειών 

πραγματοποιείται σε τέτοιο επίπεδο ώστε σύμφωνα με τον Φ.Προέδρου[3] «η δράση 

των εταιρειών αυτών υπάγεται στη ρωσική (εξωτερική) πολιτική, με τους στόχους της 

οποίας, ευθυγραμμίζονται τα επιχειρηματικά τους σχέδια». 

Συνοπτικά οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου είναι: 

 GAZPROM58          

 Κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.  Κύριες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της είναι η γεωλογική έρευνα, η παραγωγή, η 

                                                           
56

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html 
57

 http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2015/03/25/how-much-energy-does-russia-have-
anyways/#eeecf802daa3 
58

 https://el.wikipedia.org/wiki/Gazprom 
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μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η πώληση φυσικού αερίου, 

υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς και η παραγωγή και εμπορία 

θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Το μερίδιο της εταιρείας στα παγκόσμια και 

ρωσικά αποθέματα φυσικού αερίου αποτελούν το 18% και 72%, αντίστοιχα, και 

συμβάλλει στο 14% και 74% της παγκόσμιας και της ρωσικής παραγωγής φυσικού 

αερίου. Η εταιρεία εφαρμόζει ενεργά έργα μεγάλης κλίμακας με στόχο την αξιοποίηση 

των πόρων του φυσικού αερίου στη χερσόνησο Γιαμάλ, την Αρκτική, την Ανατολική 

Σιβηρία και την Άπω Ανατολή, καθώς και έργα για την εξερεύνηση και παραγωγή 

υδρογονανθράκων στο εξωτερικό. Έχει το πλεονέκτημα να είναι ταυτόχρονα και 

παραγωγός και διακινητής καθόσον είναι ιδιοκτήτης των δικτύων μεταφοράς. 

 Ο διακηρυγμένος στρατηγικός στόχος59 της Gazprom είναι να γίνει ηγέτης 

μεταξύ των παγκόσμιων ενεργειακών εταιρειών, μέσω διαφοροποίησης  συμμετοχής 

στις αγορές ενέργειας,  διασφαλίζοντας τον ασφαλή εφοδιασμό, με εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών που αυξάνουν την απόδοση. Επίσης επιδιώκει τη συμμετοχή της στα 

επιχειρηματικά σχήματα που αναλαμβάνουν τη διανομή ΦΑ στις χώρες που εξάγεται.

 Από το 2005 το ρωσικό δημόσιο κατέχει το 51% της μετοχικής σύνθεσης της 

εταιρείας, γεγονός που επιτρέπει στα επιχειρησιακά της σχέδια να αντανακλώνται οι 

επιδιώξεις της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής[3].     

 Η εκτίμηση60 του οίκου αξιολόγησης S&P τον Ιούλιο του 2016 για τη εταιρεία 

ήταν: 'BB+/B' σε ξένο νόμισμα και 'BBB-/A-3’ σε ρούβλι με αρνητική προοπτική λόγω 

της γενικότερης αρνητικής προοπτικής της ρωσικής οικονομίας, ένεκα και των 

κυρώσεων των ΕΕ-ΗΠΑ για το ουκρανικό ζήτημα. 

 LUKOil61          

 Mία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας. Είναι επίσης ένας 

από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου. To 2008 τα αποδεδειγμένα 

αποθέματα της ανέρχονταν σε περίπου 1,3% των παγκόσμιων αποθεμάτων 

πετρελαίου. Η εταιρεία έχει δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής σε περισσότερες 

από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.  Δραστηριοποιείται στις επενδύσεις, έχοντας 

δημιουργήσει τον όμιλο IFD Kapital.       

                                                           
59

 http://www.gazprom.com/about/strategy/ 
60

 http://www.gazprom.com/f/posts/37/136769/2016-07-26-snp-en.pdf 
61

 https://el.wikipedia.org/wiki/Lukoil 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
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 Κεντρικό πρόσωπο στην ίδρυση της εταιρείας ήταν ο Σοβιετικός υφυπουργός 

παραγωγής πετρελαίου Βαγκίτ Αλεκπέροφ. Ο οποίος πίστευε ότι ο μόνος τρόπος με 

τον οποίο οι Ρώσοι θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις δυτικές επιχειρήσεις ήταν 

να αντιγράψουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Αυτό σήμανε την κάθετη 

ενσωμάτωση των τριών κλάδων της εξόρυξης, διύλισης και διανομής, που 

διαφορετικά θα ήταν αυστηρώς διακριτοί από το παλιό σοβιετικό σύστημα. Είναι από 

τους μεγαλύτερους φοροδότες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.     

 Παρόλο που από το 2004 το ρωσικό δημόσιο απέσυρε τη συμμετοχή από τη 

μετοχική σύνθεση της εταιρείας, εντούτοις εξακολουθεί να ασκεί έμμεσα έλεγχο μέσω 

της νομολογίας που αφορά στη διάρθρωση της ενεργειακής αγοράς και 

συγκεκριμένων προσώπων, φίλα προσκείμενων στο Κρεμλίνο, στο διοικητικό της 

συμβούλιο[3].         Η 

εκτίμηση62 του οίκου αξιολόγησης Fitch Ratings τον Ιούνιο 2016 είναι ‘ΒΒΒ-’ με 

αρνητική προοπτική λόγω της συγκέντρωσης των στοιχείων του ενεργητικού της στη 

ρωσική επικράτεια και των παρεμβάσεων του ρωσικού κράτους στον ενεργειακό 

τομέα. 

 Transneft63          

 Ρωσική εταιρεία που διευθύνει, διαχειρίζεται και συντονίζει το μεγαλύτερο 

δίκτυο αγωγών στο κόσμο με μήκος που ξεπερνάει τα 70Κ χλμ, διαμέσου του οποίου 

μεταφέρεται πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Ανήκει στην ιδιοκτησία του ρωσικού κράτους και αποτελεί μονοπώλιο.   

 Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s δεν διαθέτει προσβάσιμα στοιχεία αξιολόγησης 

για την εν λόγω εταιρεία. 

 Rosneft64          

 H μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη 

εταιρεία διάθεσης πετρελαϊκών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, στον κόσμο65. 

Ως επιχείρηση αποτελεί έκδοχο του Σοβιετικού υπουργείου πετρελαίου. Το ρωσικό 

κράτος κατέχει περίπου το 70% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ  από το 2006 
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μετέχουν σε αυτή σε αυτήν ως στρατηγικοί επενδυτές και οι πετρελαϊκές εταιρείες BP, 

PETRONAS  και CNPC. Συνεργάζεται σε διάφορα ερευνητικά και παραγωγικά πεδία 

με την EXXON-MOBIL (στη Μαύρη Θάλασσα) και τη ΒΡ  (στον αρκτικό κύκλο). 

 Μέσω μεθοδεύσεων που εκπορεύονταν από το Κρεμλίνο απέκτησε διαδοχικά 

το 2004 και το 2007 μεγάλο μέρος της χρεοκοπημένης YUKOS.  Οι μεθοδεύσεις 

αυτές χαρακτηρίστηκαν από τον υψηλόβαθμο οικονομικό σύμβουλο του V.Putin, 

A.Illarionov ως «η απάτη της χρονιάς»66.        

 Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s δεν διαθέτει προσβάσιμα στοιχεία αξιολόγησης 

για την εν λόγω εταιρεία          

Γρ.Α-1 Διάγραμμα Ρωσικών Εξαγωγών Ρωσικών ορυκτών καυσίμων ανά χώρα και 

περιοχή, 72% έχουν προορισμό την ΕΕ (πηγή US EIA) 

 

Όπως είναι φανερό από την ανωτέρω γραφική απεικόνιση το 72% των 

ρωσικών εξαγωγών των βιομηχανιών ενέργειας κατευθύνεται στην ΕΕ. Γεγονός που 

καταδεικνύει την υψηλή τους εξάρτηση από την ευρωπαϊκή αγορά. 
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Ρ ω σ ι κ ή    Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή   Π ο λ ι τ ι κ ή      

 Όπως προαναφέρθηκε η ρωσική πολιτική ηγεσία ασκεί έλεγχο στις 

ενεργειακές βιομηχανίες, τα εξαγώγιμα προϊόντα των οποίων έχουν προορισμό την 

ΕΕ. Μέσω των εταιρειών αυτών εκφράζει την εξωτερική της πολιτική  αντίληψη στα 

Κ-Μ  της ΕΕ με τα οποία έχει ενεργειακούς εμπορικούς δεσμούς.    

 Η ρωσική εξωτερική πολιτική είναι θιασώτης του διαχωρισμού της Ευρώπης/ 

ΕΕ σε ‘παλιά’ και ‘νέα’, αλλά με διαφορετικά κριτήρια διαχωρισμού από αυτά που είχε 

υπόψη ο πρώην υπουργός Άμυνας της Αμερικής D.Rumsfield67, όταν τον εισήγαγε 

για πρώτη φορά (το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο).     

 Η ‘παλιά’ Ευρώπη συνίσταται στα κράτη του αρχικού πυρήνα της, πριν τις 

διευρύνσεις προς ανατολάς. Είναι τα οικονομικά εύρωστα κράτη (Γερμανία, 

Ολλανδία, Γαλλία) που συνολικά αντιστοιχούν περίπου στο 70% των ρωσικών 

εξαγωγών προς την ΕΕ. Το ύψος των εξαγωγών αυτών καθιστά την διατήρηση των 

εμπορικών δεσμών επιβεβλημένη. Για το λόγο αυτό η προσπάθεια που καταβάλλεται 

είναι να οι ρωσικές εταιρείες να λειτουργούν ως αξιόπιστος  εμπορικός εταίρος, 

ανταποκρινόμενες στις «ανάγκες του πελάτη» για ενεργειακή ασφάλεια. Πολιτικές 

στοχεύσεις από αυτή εμπορική σχέση δεν έχουν καταγραφεί. Η επιπλέον 

«προστιθέμενη αξία» που προκύπτει από αυτή είναι η μεταφορά τεχνολογίας και 

“Know-how” προς την Ρωσία[18].  Η στόχευση στη ‘παλιά’ Ευρώπη είναι πρωτίστως 

οικονομική.           

 Τα κράτη της ‘νέας’ Ευρώπης είναι τα κράτη που άνηκαν στο πρώην Σοβιετικό 

μπλοκ και τώρα έχουν ενταχθεί στις δυτικές δομές. Ο όγκος των εξαγωγών προς τις 

χώρες αυτές είναι σημαντικά μικρότερος, όχι όμως και αμελητέος. Όμως τα κράτη 

αυτά του ευρύτερου μετασοβιετικού χώρου( πολλά από τα οποία είναι Κ-Μ ), 

σύμφωνα με τη ρωσική προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής[6], έχουν ενταχθεί στο 

χώρο ειδικών συμφερόντων της Ρωσίας, στον οποίο θεωρείται ότι η ίδια έχει 

προνομιακή πρόσβαση και δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ανταγωνιστικών επιρροών, 

καθόσον κάτι τέτοιο θα σήμαινε υποβάθμιση της ρωσικής ασφάλειας. Η λογική της 

εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας επιβάλλει μια σταθερή «φιλορωσικότητα» στο χώρο 

αυτό[6], οποίος έλαβε την χαρακτηριστική ονομασία «εγγύς εξωτερικό». Στο εγγύς 
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εξωτερικό λοιπών, η στόχευση προσδιορίζεται από την πολιτική. Με ‘όπλο’ την 

τιμολογιακή πολιτική η Ρωσία αρχικά «έτεινε χείρα βοηθείας» στις αδύναμες 

οικονομίες των χωρών του εγγύς εξωτερικού, με σκοπό να αποσπάσει την εύνοια 

τους και την προσδοκώμενη «φιλορωσική στάση». Οι τιμές που χρέωνε (στο ΦΑ) 

ήταν κατά πολύ χαμηλότερες από ότι στη ‘παλιά’ Ευρώπη [6],[18].  Όταν διαπίστωσε 

ότι η στρατηγική αυτή δεν λειτούργησε και ότι οι χώρες αυτές προτίμησαν τα 

ανταλλάγματα από μια «δυτικόφιλη» στάση, σκλήρυνε τη στάση της, μέσω  αύξησης 

των τιμών[3],[6], με σκοπό να προσδέσει τις χώρες αυτές στο ‘άρμα’ επιρροής της 

μεσοπρόθεσμα, με ‘όπλο’ το σταδιακά διογκούμενο προς αυτήν χρέος. Η στρατηγική 

αυτή είχε μεγαλύτερη επιτυχία: ένεκα (και) των υψηλότερων τιμών που επέβαλε η 

Gazprom στη Λιθουανία η χώρα απέτυχε να εκπληρώσει τα κριτήρια εισόδου στην 

ΟΝΕ το 2007 (σ.σ βέβαια η τιμολογιακή πολιτική ένα ‘όπλο’ ημιτελές, όταν ο έλεγχος 

του νομίσματος με τον οποίο εξασκείται αυτή, ανήκει σε διαφορετικό δρώντα, βλέπε 

Κεφ.8). Επιπρόσθετα προσπαθεί να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της 

ενέργειας (χώρους αποθήκευσης, εταιρείες διανομής, αγωγούς κτλ) στις χώρες αυτές 

με σκοπό να μονοπωλήσει την αγορά ενέργειας τους.     

 Ακριβώς επειδή τα κράτη του εγγύς εξωτερικού αποστρέφονται68 τη Ρωσία και 

με δεδομένη την απαίτηση διασφάλισης της ενεργειακής σύνδεσης με τις 

προσοδοφόρες χώρες, προκρίθηκε και υλοποιήθηκε υποθαλάσσιος αγωγός 

απευθείας διασύνδεσης Ρωσίας-Γερμανίας, Nord Stream I. Με τον τρόπο αυτό 

ξεπεράστηκαν τα οποιαδήποτε δυνητικά εμπόδια  θα μπορούσαν να προβάλλουν 

στη διέλευση του ρωσικού αερίου προς τη ‘παλιά’ Ευρώπη, οι μεσολαβούσες  χώρες 

της ‘νέας’ Ευρώπης, που (θα) βρίσκονταν υπό την επιρροή του Αγγλοσαξονικού 

παράγοντα (δρώντα). Ο οποίος αξίζει να αναφερθεί ότι αντιτάχθηκε στη κατασκευή 

αυτή, με επιχειρήματα ότι πλέον θα ήταν πολύ εύκολο για τη Ρωσία να απειλεί να 

διακόψει την παροχή ΦΑ και ότι έτσι  ο ισχυρός πυρήνας της Ευρώπης θα εξαρτάται 

υπερβολικά από το ρωσικό ΦΑ [18].       

 Πέρα από τον υποθαλάσσιο αγωγό που προαναφέρθηκε υπάρχει μια σειρά 

χερσαίων αγωγών που υλοποιούν τη διασύνδεση ΕΕ-Ρωσίας Druzhba, Brotherhood, 

Yamal, στον κεντρικό άξονα, ως χάρτες 1,2. Επιπλέον υπάρχει ο υποθαλάσσιος 
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αγωγός Blue stream που τροφοδοτεί την Τουρκία. Ένας ακόμα σχεδιαζόμενος 

αγωγός του οποίου όμως η υλοποίηση ‘καρκινοβατεί’ είναι ο South stream ο οποίος 

θα υλοποιούσε τη ‘νότια’ διαδρομή διέλευσης του ρωσικού ΦΑ. Αντί αυτού η Ρωσία 

προτίμησε να προκρίνει τη κατασκευή του αγωγού Turkish Stream προκειμένου να 

τροφοδοτήσει την μεγάλη Τουρκική αγορά. Μεταξύ άλλων παραγόντων ο αγωγός 

South Stream απορρίφθηκε γιατί θα διέρχονταν, είτε εντός, είτε πλησίον χωρών που 

είναι υπό την άμεση επιρροή του αγγλοσαξονικού παράγοντα και η Ρωσία θέλει 

γενικά να αποφύγει την μεσολάβηση τρίτων χωρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η άρνηση της να τροφοδοτήσει με ΦΑ τον εγκεκριμένο από την ευρωπαϊκή 

επιτροπή κόμβο ΦΑ στην Βουλγαρία 69.   

Χάρτης 1. – Δίκτυο αγωγών ΦΑ, που τροφοδοτούν την Ευρώπη.
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Χάρτης 2. – Δίκτυο Ρωσικών αγωγών που τροφοδοτούν την Ευρώπη

 

 

Σ ύ ν ο ψ η 

 Η άνοδος του Βλ. Πούτιν στην ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σήμανε και 

την επάνοδο της στο διεθνές προσκήνιο. Η Ρωσία θέλει να συμμετέχει στη 

παγκόσμια οικονομία (και συμμετέχει) αλλά με τους δικούς της όρους. Αποδέχεται 

την οικονομία της αγοράς, αλλά για το εξωτερικό. Στο εσωτερικό, για τον σημαντικό 

τομέα της οικονομίας, που αφορά την ενέργεια έχει επιλέξει και υλοποιήσει κρατικό 

έλεγχο, είτε μέσω νομοθετημένων περιορισμών, είτε μέσω ιδιοκτησίας. Οι κρατικές 

ενεργειακές εταιρίες, πέρα των προσόδων που αποφέρουν και της συνεισφορά τους 

στο ρωσικό ΑΕΠ, αποτελούν εργαλείο εξάσκησης της υψηλής στρατηγικής της 

Ρωσίας, η οποία επιδιώκει την άσκηση επιρροής στο περιβάλλοντα χώρο των 

δυτικών συνόρων της, τον χώρο της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης και του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας, ώστε να δημιουργήσει εκεί μία ζώνη ανάσχεσης (Buffer 

Zone) για την προστασία των μεγάλου μήκους συνόρων της.    

 Προνομιακή αγορά για την πλούσια σε ενεργειακά πεδία υδρογονανθράκων 

Ρωσία, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία έχει ανάπτυξη υψηλό όγκο εμπορίου 
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ορυκτών καυσίμων,  τα έσοδα του οποίου έχουν κατ’ επέκταση σημαντικότατη 

συνεισφορά στη διαμόρφωση του ύψους του ρωσικού ΑΕΠ.  Στην υποθετική 

περίπτωση που οι Ρωσικοί υδρογονάνθρακες αποκλείονταν από την αγορά της ΕΕ 

θα ήταν αδύνατο να διατεθούν σε άλλες αγορές (τουλάχιστον όχι άμεσα), γεγονός 

που θα είχε ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο ρωσικό ΑΕΠ (άρα στην ευημερία των 

Ρώσων πολιτών και την εν γένει οικονομική ισχύς της χώρας).    

 Υπάρχει δηλαδή άμεση σύνδεση μεταξύ της επίδοσης της Ρωσικής οικονομίας 

και της συμμετοχής των Ρωσικών ενεργειακών εταιρειών ως προμηθευτών, στην 

αγορά ενέργειας της ΕΕ. 
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7ο Κεφάλαιο _ ΕΕ – Ρωσία: Η αλληλεξάρτηση των ενεργειακών 

πολιτικών 

Γρ.Α-1 Το εμπόριο μεταξύ ΕΕ- Ρωσία και τα ποσοστά των επιμέρους κλάδων-

2013  (πηγή Rosstat και Eurostat) 

 

Εισαγωγή 

Από αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί ως το σημείο αυτό, έχει καταστεί σαφές 

ότι: 

- Η ευρωστία της Ρωσική οικονομίας εξαρτάται από το ύψος των 

εξαγωγών ενεργειακών προϊόντων  και ειδικά των υδρογονανθράκων πετρέλαιο και 

ΦΑ.  
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- Ο κύριος όγκος των εξαγωγών των ρωσικών υδρογονανθράκων 

κατευθύνεται στην ΕΕ.         

 Από την άλλη πλευρά, 

- Η ΕΕ έχει υψηλές ενεργειακές ανάγκες, οι οποίες μεσοπρόθεσμα 

πρόκειται να μειωθούν. 

- Οι ενεργειακές αυτές ανάγκες καλύπτονται μόνο μερικώς από εγχώριες 

πηγές, το υπόλοιπο καλύπτεται με  εισαγωγές υδρογονανθράκων. 

- Ο κύριος όγκος των εισαγωγών αυτών προέρχεται από την Ρωσία. 

Οι ανωτέρω συνθήκες είναι φανερό ότι προσδίδουν στην ενεργειακή σχέση 

ΕΕ-Ρωσίας, το χαρακτηριστικό της αλληλεξάρτησης. Ακολούθως εξετάζονται οι 

έννοιες της ευπάθειας και της ευαισθησίας για τα δύο μέλη της αλληλεξάρτησης. 

 

Ευαισθησία και Ευπάθεια της Ρωσίας      

 Γρ.Α-2 Γράφημα των εξαγωγών της Ρωσίας, ποσά και ποσοστιαία κατανομή 

(πηγή US EIA) 

 

         

Από την ανωτέρω γραφική απεικόνιση φαίνεται ότι για το έτος 2013, ποσοστό 

68% των ρωσικών εξαγωγών αποτελούνταν από προϊόντα προερχόμενα από 

υδρογονάνθρακες που ο μεγαλύτερος όγκος προωθήθηκαν στην Ευρώπη (ως 

προηγούμενα κεφάλαια). Για το ίδιο έτος το ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στο 
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ΑΕΠ της χώρας ήταν 28,61%70, άρα με αναγωγή των ποσοστό των προϊόντων 

υδρογονανθράκων στη διαμόρφωση του ρωσικού ΑΕΠ ήταν περίπου 20%! Το 

ποσοστό αυτό παραμένει περίπου το ίδιο τα τελευταία χρόνια (παλαιότερα ήταν 

μεγαλύτερο), αφού τα στοιχεία δεν έχουν αλλάξει σημαντικά.    

 Από την Γρ.Α-1 προκύπτει ότι στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, η 

Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη ΕΕ, παρά το αντίστροφο. Αυτό γιατί οι 

εξαγωγές τις ΕΕ παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά σε είδη, σε σχέση με της 

Ρωσίας που κυριαρχούνται από τους υδρογονάνθρακες. Επιπλέον ως ποσοστό επί 

των συνολικών είναι μικρότερες71, σε σχέση με τις αντίστοιχες Ρωσικές.  

 Σε περίπτωση που η ΕΕ διαφοροποιήσει, υποθετικά με οποιαδήποτε τρόπο 

και για οποιαδήποτε λόγο πχ ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην επικράτεια της ή 

επιλογή LNG72, τις πηγές προμήθειας υδρογονανθράκων της, η Ρωσία αντίστοιχα 

δεν θα μπορέσει, βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον να διαφοροποιήσει το πελατολόγιο 

της γιατί έχει επιλέξει ως τρόπο μεταφοράς τους αγωγούς (Dry Natural Gas και 

πετρελαίου) που έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες, ενώ οι υποδομές της για 

παρασκευή υγροποιημένου ΦΑ (LNG) είναι περιορισμένη.    

   Η χρήση των αγωγών προσθέτει έναν ακόμα παράγοντα 

ευαισθησίας, τις χώρες διέλευσης, οι πολιτικές των οποίων δεν είναι ακριβώς φιλικές 

προς τη Ρωσία. 

Προκειμένου η Ρωσία να μειώσει την εξάρτηση/ευαισθησία της και την 

ευπάθεια της, όχι μόνο από την ΕΕ, αλλά και γενικά από τους υδρογονάνθρακες, έχει 

επιλέξει τις εξής στρατηγικές:        

 Έχει ιδρύσει το Ταμείο Σταθεροποίησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας73 από το 

2004 με σκοπό να επενδύσει σε στοιχεία ενεργητικού που θα της επιτρέψουν να 

ανταπεξέλθει ενδεχόμενες διαταραχές της αγοράς ορυκτών καυσίμων. Το 2008 

διαχωρίστηκε σε δύο74 ‘κεφάλαια’ (funds), το ένα με ‘προίκα’ 125δις που τοποθετείται 
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 https://www.quandl.com/data/WORLDBANK/RUS_NE_EXP_GNFS_ZS-Russian-Federation-Exports-of-goods-
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 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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 Ενδεχόμενο για το οποίο η Ρωσία/Gazprom δεν ανησυχεί: http://www.oilandgas360.com/gazprom-relaxed-
about-u-s-lng/ 
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σε επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και το δεύτερο με ‘προίκα’ 32δις που τοποθετείται σε 

επενδύσεις υψηλού ρίσκου.        

 Όπως προειπώθηκε προσπαθεί να εισέλθει στις τοπικές αγορές ενέργειας75 

των χωρών που προμηθεύει, με σκοπό να τις ελέγξει και να κατευθύνει τις 

προμήθειες τους, από την ίδια. Ταυτόχρονα στο μελλοντικό σχεδιασμό της έχει 

προγραμματίσει την είσοδο της στην αγορά LNG, αναζητά νέους μεγάλους 

καταναλωτές (Κίνα, βλέπε παρακάτω) ενώ αποφεύγει την κατασκευή αγωγών από 

χώρες διέλευσης που μπορεί να ταχθούν απέναντι στα ρωσικά συμφέροντα. 

Τέλος, προσπαθεί να διαιρέσει τα Κ-Μ της ΕΕ συνάπτοντας διμερείς 

συμφωνίες κατά την γνωστή ρήση «διαίρει και βασίλευε» (Nord Steam) και 

παράλληλα προσπαθεί να αποτρέψει την διαφοροποίηση των πηγών του 

ενεργειακού τους εφοδιασμού (ενδεχομένως η συμμετοχή της στον Συριακό εμφύλιο 

να εξυπηρετεί και αυτό τον σκοπό). 

 

Ευαισθησία και Ευπάθεια της ΕΕ 

Συγκεντρώνοντας όσα έχουν ήδη καταγραφεί ως τώρα, συντάσσονται οι 

παράγοντες ευαισθησίας και ευπάθειας της ΕΕ, στη σχέση ενεργειακής 

αλληλεξάρτησης με τη Ρωσία:        

 Στη σύνθεση του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ, συμμετέχουν σε μεγάλο 

ποσοστό οι υδρογονάνθρακες, η παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ έχει ευαισθησία στη 

ύπαρξη ικανών ποσοτήτων υδρογονανθράκων.      

 Οι οποίοι (υδρογονάνθρακες) λόγω ανεπάρκειας ορυκτών πόρων στην 

επικράτεια της, προμηθεύονται μέσω εισαγωγών. 

Ο κύριος όγκος αυτών των εισαγωγών πραγματοποιείται από τη Ρωσία, η ΕΕ 

ενεργειακά είναι ευπαθής στην σχέση της με τη Ρωσία. Επιπλέον, οι εγχώριες πηγές 

προμήθειας πρόκειται να απωλέσουν αυτές της Μ.Βρετανίας μετά το Brexit, ενώ 

εναλλακτικές εξωτερικές πηγές δεν φαίνεται να έχουν την απαραίτητη δυναμικότητα 

και αξιοπιστία λόγω πολιτικής αστάθειας (Αραβική Άνοιξη-Λιβύη, Μέση 

Ανατολή/Κασπία-DAESH) ή/και κόστους (προμηθευτές LNG). 
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 πχ με την Αυστριακή OMV: http://www.lngworldnews.com/gazprom-omv-talk-gas-cooperation/ 
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Η αγορά ενέργειας της ΕΕ δεν είναι ομοιογενής και διασυνδεδεμένη, με 

αποτέλεσμα μέχρι τώρα, η ενεργειακή πολιτική να είναι επιλογή κάθε Κ-Μ ξεχωριστά, 

γεγονός που δυσχεραίνει την επίτευξη καλύτερων συμφωνιών τιμής (επιπλέον δε, οι 

χρονικές δεσμεύσεις συμβολαίων έχουν ορίζοντα το 2030, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν μπορούν να επαναδιαπραγματευθούν οι όροι). 

Προκειμένου η ΕΕ να ενισχύσει τη θέση της, στη σχέση αλληλεξάρτησης με τη 

Ρωσία έχει επιλέξει τις κάτωθι στρατηγικές: 

Διαφοροποίηση στη σύνθεση του ενεργειακού μίγματος με έμφαση στις ΑΠΕ. 

Αυτή η στρατηγική όπως έχει ειπωθεί θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε  απεξάρτηση 

κυρίως από τα στερεά ορυκτά καύσιμα, η απαίτηση για υδρογονάνθρακες θα 

παραμείνει υψηλή και ειδικά για ΦΑ θα αυξηθεί ελαφρά.    

 Έρευνα για νέα πεδία πλουτοπαραγωγικών πηγών εντός της επικράτειας της 

καθώς και σε περιοχές/ χώρες που αναμένει να υπάρχει θετική ανταπόκριση της 

παρουσίας της. Ταυτόχρονα προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις που θα μειώνουν 

τις απαιτήσεις ενέργειας, μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

Διερευνά συνεχώς τη δυνατότητα εναλλακτικών προμηθευτών. Η μόνη 

ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή είναι η προμήθεια LNG76 είτε από τη Μέση Ανατολή 

(Κατάρ – Ιράν), είτε από την Αμερική, το κόστος του οποίου όμως παραμένει 

υψηλότερο. Εδώ σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανόδου των τιμών77 των ορυκτών 

καυσίμων, οι πάροχοι LNG θα μπορούν μειώνοντας το ποσοστό κέρδους να 

ανταγωνιστούν τις τιμές του ρωσικού ΦΑ μέσω αγωγών, βέβαια το ίδιο θα μπορεί να 

πράξει και ο ρωσικός πάροχος – ‘πόλεμος’ τιμών- [11]. 

Τέλος εφαρμόζει νέο κανονιστικό/ ρυθμιστικό πλαίσιο με σκοπό την ενοποίηση 

της αγοράς ενέργειας της ΕΕ, την διασύνδεση του δικτύου (ΦΑ) των Κ-Μ και την 

αποδυνάμωση της κυρίαρχης θέσης της Gazprom με αντί-μονοπωλιακούς νόμους. 

 Στο σημείο αυτό παρατίθεται η γραφική απεικόνιση της εμπορικής σχέσης της 
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 Η οποία σύμφωνα με μελέτη του Παν.Columbia δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση: 
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petrelaioy-kai-fysikoy-aerioy.html 
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Γερμανίας με τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι είναι η μεγαλύτερη78 μεταξύ των Κ-Μ της 

ΕΕ, αυτή η σημείωση  θα είναι χρήσιμη για την συνέχεια. 

 

Γρ.Α -3 1 Το εμπόριο μεταξύ Γερμανίας- Ρωσίας -2013  (πηγή Στατιστική Αρχή 

Γερμανίας) 

 

Σύνοψη 

Η σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας, στον ενεργειακό τομέα είναι 

γεγονός και αφορά την σύνδεση μεταξύ των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ από τη 

Ρωσία και αντίστροφα τη σύνδεση του ρωσικού ΑΕΠ με τις εξαγωγές 

υδρογονανθράκων προς την ΕΕ. Η ευαισθησία/ ευπάθεια της αλληλεξάρτησης, που 

αντίστοιχα καθορίζει και την συμμετρία/ ασυμμετρία της, είναι συνάρτηση πολλών 

παραγόντων, τόσο ενδογενών όσο και εξωγενών, αρκετοί από τους οποίους είναι 

αλληλένδετοι μεταξύ τους, με συνέπεια να είναι δυσχερής η κατάταξη της σχέσης 

πολλώ δε μάλλον η πρόβλεψη της κατεύθυνσης που θα λάβει (βλέπε Κεφ.8). Γενικά 

δύο οικονομικοί παράγοντες φαίνεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στη συμμετρία: η 

τιμή των υδρογονανθράκων και το ύψος ελλείμματος του ισολογισμού της Ρωσίας 
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(εφόσον υπάρχει τέτοιο). Όσο αυξάνει η τιμή των υδρογονανθράκων τόσο αυξάνεται 

η ευαισθησία της ΕΕ. Αυτό το κόστος προμήθειας υδρογονανθράκων από τη Ρωσία  

θα παραμένει μικρότερο (άρα συμφερότερο και προτιμητέο), -ειδικά του ΦΑ μέσω 

αγωγών, από το ενάλλακτο  LNG. Αντίστοιχα όσο αυξάνει το έλλειμμα του κρατικού 

ισολογισμού της Ρωσίας (λόγω κυρώσεων, στρατιωτικών επιχειρήσεων, οικονομικής 

πολιτικής παροχών) τόσο περισσότερο η Ρωσία θα έχει ανάγκη την ενεργειακή 

εμπορική σχέση με την ΕΕ.        

 Σε κάθε περίπτωση η σχέση αλληλεξάρτησης είναι αμοιβαία επωφελής με 

οικονομοτεχνικά κριτήρια, τις επιλογές όμως, δεν τις καθορίζει η οικονομία, αλλά η 

πολιτική.   
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8ο Κεφάλαιο _ Η ενεργειακή αλληλεξάρτηση ΕΕ-Ρωσίας, στο 

πλέγμα των αλληλεξαρτήσεων _ Στρατηγικά Διλήμματα 

 

Εισαγωγή 

“Control oil and you control nations; control food and you control the people”  H.Kissinger 

(Ελλ. Μτφρ «Ο έλεγχος του πετρέλαιου, συνεπάγεται τον έλεγχο των κρατών· ο 

έλεγχος της διατροφής, συνεπάγεται τον έλεγχο των ανθρώπων» Χένρι Κίσιντζερ79  - 

σ.σ η λέξη πετρέλαιο πλέον διασταλτικά, έχει αντικατασταθεί από τη λέξη ενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των πηγών της) 

Όπως αναφέρθηκε καμία αλληλεξάρτηση δεν υφίσταται μεμονωμένη στο 

παγκόσμιο γίγνεσθαι, η υπόθεση ceteris paribus[11] (στη οποία υποθέτεται  ότι «οι 

άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί, προκειμένου να εξεταστεί ένα φαινόμενο») 

απλά δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα και επιβεβαιώνει το απόφθεγμα ότι 

«μεταξύ θεωρίας και πράξης, θεωρητικά δεν υπάρχει διαφορά, στη πράξη όμως 

υπάρχει». Όλα τα ζητήματα στη πραγματικότητα είναι πολυπαραγοντικά, στις 

Διεθνείς Σχέσεις ενδεχομένως να ταιριάζει ο όρος πολυπολικά. Σαφώς, δεν έχουν 

όλοι οι παράγοντες / πόλοι την ίδια βαρύτητα, είναι πολύ δύσκολο «από ένα ‘πέταλο’ 

να χαθεί μια μάχη και ένας πόλεμος». Με αυτό το σκεπτικό, το οποίο συμφωνεί με τις 

αρχές του επιθετικού ρεαλισμού κατά τον J.Mearsheimer [30], θα εξεταστούν οι 

επιδράσεις που έχουν οι άλλοι σημαντικοί δρώντες του διεθνούς συστήματος και από 

την ανάλυση θα προκύψει το στρατηγικό δίλημμα για την ΕΕ, το οποίο κατά το 

μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τον οικονομικό ηγέτη της ΕΕ, τη Γερμανία. Στην 

παρούσα ανάλυση θα εξεταστούν η Αμερική και η Κίνα καθώς και το υπόλοιπο 

πλέγμα σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας. 
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ΕΕ-Ρωσία το υπόλοιπο πλέγμα σχέσεων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Ρωσική πολιτική, τόσο γενικά όσο και ειδικά 

εκφραζόμενη μέσω της ενέργειας είναι διαφορετική απέναντι στη ‘παλιά’ από ότι στη 

‘νέα’ Ευρώπη. Απέναντι στη πρώτη η στόχευση είναι κυρίως οικονομική ενώ 

απέναντι στη δεύτερη είναι κυρίως πολιτική, με σκοπό τη δημιουργία μιας ζώνης 

ανάσχεσης στον εγγύς περίγυρο της80. 

Αντίστοιχη στόχευση με τη Ρωσική έχει και η ΕΕ με το πρόγραμμα 

«Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας» ΕΝΡ (European Neighbourhood Policy) το οποίο 

επιδιώκει τη πολιτική συνεργασία, την οικονομική ολοκλήρωση  μέσω κοινών 

ενδιαφερόντων και αξιών (δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική συνοχή), 

με τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά και νότια σύνορα της ΕΕ.  Με κάθε 

συμμετέχων κράτος, στη πρωτοβουλία αυτή, συντάσσεται ένα σχέδιο δράσης και 

τίθενται στόχοι σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων (τραπεζική, ενέργεια, υγεία, 

κρατικές προμήθειες, ανταγωνισμός, τελωνεία, φόροι, εμπόριο κα), η επίτευξη των 

οποίων παρακολουθείται με αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση. 

Γεωγραφικά η περιοχή του ΕΝΡ ταυτίζεται σε πολλά μέρη με τον αντίστοιχο 

χώρο ανάσχεσης που προσπαθεί να έχει επιρροή η Ρωσία, καθόσον περιλαμβάνει 

κράτη / περιοχές όπως η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Μολδαβία. Η πιο 

σημαντική περιοχή  που συνυπάρχουν οι στοχεύσεις / δράσεις των δύο δρώντων 

είναι  η Ουκρανία. Βέβαια για την Ρωσία η σπουδαιότητα της Ουκρανίας είναι 

ανυπολόγιστη81. Εμπίπτει στο δόγμα του «εγγύς εξωτερικού»[6] και η γεωγραφία την 

έχει τοποθετήσει σε θέση που είναι καίρια για την ρωσική ασφάλεια. 

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί ότι: «Από την  άποψη της 

ασφάλειας,  κρίνεται ότι  η οικονομική  στρατηγική της  ΕΕ προς τη Ρωσία πρέπει να 

συντονίζεται με μία στρατηγική που λαμβάνει υπόψη  τα συμφέροντα της Ρωσίας 

όσον αφορά την ασφάλεια.82» Δεν συμβαίνει το ίδιο και με όλα τα κράτη μέλη και 
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συγκεκριμένα τη Γερμανία η οποία ακολουθεί μια δική της πολιτική83, η οποία έρχεται 

σε αντίθεση με αυτή της Ρωσίας, ειδικά στο ζήτημα της Ουκρανίας.   

 Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις της ΕΕ-ΗΠΑ στη Ρωσία για το ουκρανικό ζήτημα 

έχουν ιδιαίτερα αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο για την Ρωσία84, μικρότερο για την 

ΕΕ85 -σημαντικό όμως για την Γερμανία86- και αμελητέο για τις ΗΠΑ. Το 

σπουδαιότερο όμως είναι ότι εγείρουν αρνητικές προσδοκίες για το μέλλον της 

ενεργειακής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και κατ’ επέκταση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ 

και αντίστοιχα της οικονομικής ευρωστίας της Ρωσίας. 

ΕΕ-Ρωσία και Αμερική 

 "…to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down" 

(Ελλ.μτφρ) «…Να κρατήσει τους Ρώσους έξω, τους Αμερικανούς μέσα, και 

τους Γερμανούς κάτω»,           

 Η φράση είχε ειπωθεί από τον πρώτο 1ο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Λόρδο 

Ismay, αναφερόμενος  στον ρόλο του ΝΑΤΟ, περισσότερο από 60 χρόνια πριν, στις 

απαρχές της λειτουργίας του. Έκτοτε η φράση αυτή, έχει παραφραστεί αρκετές φορές 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα87. Το βασικό νόημα της όμως 

παραμένει.            

 Η Αμερική  από την ίδρυση του ΝΑΤΟ παραμένει διαχρονικά ο μεγαλύτερος 

χρηματοδότης του88, όντας το μακρύ χέρι της, στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου η Αμερική, μέσω του ΝΑΤΟ εξασφάλιζε την ασφάλεια της Ευρώπης 

από τον εξ’  ανατολών κίνδυνο. Η οικονομική άνθιση και ευημερία στην Ευρώπη, 

στηρίχθηκε ακριβώς στη ασφάλεια που παρείχε η δυνατότητα χρήσης ‘σκληρής’ 

ισχύος από το ΝΑΤΟ[28], του οποίου η χρηματοδότηση όπως προαναφέρθηκε 

γινόταν(-εται) κατά κύριο λόγο από την Αμερική. Πως όμως η Αμερική μπορούσε να 

χρηματοδοτεί όλο το φάσμα της ασφάλειας, το οποίο όσο πιο πίσω χρονικά, τόσο 
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περισσότερο ισοδυναμούσε με στρατιωτικές δυνατότητες/ δαπάνες;   

 Η πολύ σύντομη απάντηση είναι: καθιστώντας το νόμισμα της, το δολάριο, 

παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα[16],[18], του οποίου είχε τον απόλυτο έλεγχο 

‘κυκλοφορίας’, άρα θεωρητικά τουλάχιστον, είχε όσα χρήματα απαιτούσαν οι ανάγκες 

των εκάστοτε συνθηκών. Επόμενη εύλογη ερώτηση είναι: πώς κατάφερε να 

καταστήσει το δολάριο παγκόσμιο αποθεματικό και όλες οι εμπορικές συναλλαγές 

στο κόσμο να αποτιμούνται σε δολάρια; Και προπάντων τι σχέση έχουν όλα αυτά με 

την ενέργεια;           

 Μέχρι πριν τη κατάρρευση του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του 

Bretton Woods, η Αμερική διέθετε τους οικονομικούς και φυσικούς της πόρους 

ανακυκλώνοντας τα πλεονάσματα της στον υπόλοιπο κόσμο, επιβάλλοντας/ 

διατηρώντας με αυτό τον τρόπο την κυριαρχία της[16]. Μετά το ορόσημο του Bretton 

Woods, η Αμερική ούσα πλέον διπλά ελλειμματική (δημόσιο έλλειμμα και έλλειμμα 

ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών) προκειμένου να διατηρήσει ακέραιη την 

παγκόσμια κυριαρχία της, χωρίς να χρειαστεί να λάβει επώδυνα δημοσιονομικά 

μέτρα λιτότητας, έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο την πατρότητα του οποίου διεκδικεί ο 

τότε υπουργός εξωτερικών H.Kissinger. Συγκεκριμένα, συμφώνησε με τους 

Σαουδάραβες να αποτιμάται το πετρέλαιο σε δολάρια, με αντάλλαγμα την εγγύηση 

ασφαλείας που θα παρείχε η Αμερική ενάντια σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή 

(κραδαίνοντας τον κομμουνιστικό κίνδυνο, ενάντια στη μοναρχία τους). Η Σαουδική 

Αραβία, η οποία παρήγαγε και εξακολουθεί να παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες 

πετρελαίου στον κόσμο, συμφώνησε όλες οι πληρωμές από τις πωλήσεις πετρελαίου 

να πραγματοποιούνται σε δολάρια και η ίδια με το πλεόνασμα δολαρίων από τις 

πωλήσεις να αγοράζει αμερικανικές χρηματιστηριακές αξίες, τροφοδοτώντας έτσι το 

έλλειμμα που προαναφέρθηκε [18]. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για όλο τον 20ο αιώνα το 

πετρέλαιο βρίσκονταν ‘πίσω’ από κάθε δραστηριότητα, όχι μόνο στις μεταφορές, 

αλλά και στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και στη παραγωγή των πρώτων 

υλών, γίνεται αντιληπτό πως το δολάριο μετατράπηκε σε παγκόσμιο αποθεματικό 

ένεκα της σύνδεσης του αυτής με το πετρέλαιο.   

Στο πετρέλαιο λοιπόν η Αμερική είχε/ έχει καταφέρει να έχει το έλεγχο της 

αγοράς μέσω της οποίας εδραιώνει την κυριαρχία της, πλέον όμως όπως έχει 
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ειπωθεί η συμμετοχή του πετρελαίου στο ενεργειακό μίγμα έχει αρχίσει να μειώνεται 

σε αντίθεση με αυτή του ΦΑ, το οποίο μάλιστα αποκαλείται και το «καύσιμο του 

μέλλοντος89». Στη αγορά του ΦΑ λόγω της διαφορετικής φύσης του, δεν υπάρχει 

αντίστοιχος έλεγχος από την Αμερική, κατά συνέπεια αυτό οδηγεί σταδιακά σε 

απομείωση της  κυριαρχίας της.       

 Αυτή την απομείωση προσπαθεί να αποτρέψει η Αμερική –έστω και μερικώς- 

καθόσον μια τέτοια εξέλιξη είναι δυνατό να σημάνει την ‘αποκαθήλωση’ του δολαρίου 

από παγκόσμιο αποθεματικό. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

υγροποίησης του ΦΑ από σχιστολιθικά πετρώματα τα οποία διαθέτει σε αφθονία και 

μετατροπής του σε LNG90, διαδικασία που του προσδίδει αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

εμπορευσιμότητας με το πετρέλαιο. Παρόλα αυτά το LNG έχει πιο ακριβό κόστος 

από το ΦΑ που ρέει σε αγωγούς, ενώ η παραγωγή του με υδραυλική ρωγμάτωση 

είναι πολύ επιβαρυντική για το περιβάλλον. Η δυνατότητα εναλλακτικής προμήθειας 

ΦΑ από LNG, δημιουργεί το ερώτημα επιλογής της πηγής προμήθειας για την ΕΕ. 

 Παρόλο που οικονομοτεχνικά είναι ξεκάθαρα συμφερότερη επιλογή το ΦΑ 

από αγωγούς (Dry Natural Gas), πολιτικά η επιλογή μετατρέπεται σε στρατηγικό 

δίλλημα για την ΕΕ (κυριολεκτικά για την Γερμανία91) ως ακολούθως: συνέχιση της 

συνεργασίας στο ενεργειακό τομέα με την Ρωσία (και συνεννόηση στα υπόλοιπα 

ζητήματα) ή στρατηγική υποταγή στην Αμερική; (κυριολεκτικά συνέχιση της 

υποταγής)[18] 

Το δίλημμα της Ευρώπης, δημιουργεί ταυτόχρονα και δίλημμα στην Ρωσία 

ως προς την επιλογή προνομιούχου εταίρου για οικονομικό/ τεχνολογική 

συνεργασία92 [18]. Η Ρωσία έδωσε απάντηση σε αυτό το δίλλημα  ως κατωτέρω, η 

                                                           
89

 https://www.thebalance.com/the-future-of-natural-gas-809299 
90

 Αντίστοιχα και η Ρωσία προγραμματίζει την είσοδο στην αγορά LNG, με 6 νέες εγκαταστάσεις, πέραν της 
μιας ήδη λειτουργικής στη νήσο Σαχαλίνη που τροφοδοτεί την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα: 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS 
91

 http://kassandros.gr/2016/06/25/%CF%84%CE%BF-
%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CE%B1/ 
92

 Η συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας δεν περιορίζεται στην ενέργεια, περιλαμβάνει και άλλους τομείς παραγωγικών και 
μη δραστηριοτήτων από όπου η Ρωσία επωφελείται από την μεταφορά know-how: 
http://energypress.gr/news/rosia-ee-allo-emporio-allo-i-politiki 
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αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα της οποίας, μένει να αποδειχθεί93. 

 Βεβαίως υπάρχει πάντα η δυνατότητα/ πιθανότητα οι τρεις δρώντες (ΗΠΑ – 

ΕΕ – Ρωσία) να ενστερνιστούν ένα κοινό γεωπολιτικό όραμα, στο οποίο έκαστος θα 

αναγνωρίζει αλλήλους ως στρατηγικό εταίρο, το οποίο θα οδηγούσε σε 

αποτελεσματικές στρατηγικές σύμπλευσης και συνεργασίας[32]. 

 

Ρωσία – Κίνα 

Η Κίνα είναι ένας άλλος μεγάλος διεθνής δρών με ισχυρή οικονομική 

ανάπτυξη, τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο του οποίου το βιοτικό επίπεδο 

αυξάνει συνεχώς. Όπως έχει ειπωθεί αρκετές φορές μέχρι τώρα, ανάπτυξη/άνοδος 

του βιοτικού επιπέδου και  απαίτηση κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, 

συμβιβάζουν. 

Οι εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές της δεν είναι αρκετές για να 

εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ενέργεια στην ακμάζουσα Κινεζική οικονομία. Έτσι η 

ενεργειακές ανάγκες/ ασφάλεια της Κίνας στηρίζεται στις εισαγωγές 

υδρογονανθράκων[18]. 

Στην ανάγκη αυτή της Κινεζικής ενεργειακής ασφάλειας έρχεται να συνδράμει 

η Ρωσία με παροχή ΦΑ από τη Σιβηρία, με μια συμφωνία για ένα κολοσσιαίο έργο94 

εντός της επόμενης τετραετίας που ονομάζεται «Δύναμη της Σιβηρίας» και η αξία του 

ανέρχεται σε 400 δισεκατομμύρια δολάρια95, τα οποία μάλιστα θα καταβληθούν σε 

εθνικό νόμισμα σύμφωνα με το Δ.Β. Κόκκινο. (σ.σ πέρα από τη στροφή προς τη 

Κίνα, η Ρωσία έχει ανακοινώσει και την πρόθεση της να κατασκευάσει αγωγό που θα 

τροφοδοτήσει την αγορά των 80 εκατομμυρίων της Τουρκίας. Η απόφαση αυτή, 

εφόσον υλοποιηθεί, θα εξαρτά τη διέλευση όλο του ΦΑ της ΕΕ μέσω της ‘νότιας’ 

διαδρομής από την Τουρκία.)  

                                                           
93

 Υπάρχουν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα της Ρωσικής ‘στροφής’ προς τη Κίνα: 
http://foreignaffairs.gr/articles/70786/thomas-s-eder-kai-mikko-huotari/i-apotyxia-tis-%C2%ABstrofis%C2%BB-
tis-mosxas-pros-tin-kina   
94

 http://www.kathimerini.gr/768650/article/epikairothta/kosmos/kolossiaia-symfwnia-rwsias---kinas 
95

 http://www.liberal.gr/arthro/53511/epikairotita/2016/kina-i-sunergasia-me-ti-rosia-ston-tomea-tis-
energeias-echei-fthasei-se-nea-upsila-epipeda.html 
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Η Αμερική προσπάθησε επί ματαίω, να αποτρέψει τη συμφωνία96. Η 

συμφωνία αυτή δίνει εναλλακτική πηγή εσόδων για την Ρωσία μεσοπρόθεσμα όμως, 

γιατί βραχυπρόθεσμα το ΑΕΠ της θα εξακολουθεί να βασίζεται στις εξαγωγές προς 

την ΕΕ. Πέρα του απομακρυσμένου χρονικού ορίζοντα απόδοσης της Ρωσικής 

«στροφής» προς την Κίνα εγείρονται αμφιβολίες για επιτυχία του όλου 

εγχειρήματος97, ενώ σε κάθε περίπτωση η αλληλεξάρτηση που θα δημιουργηθεί θα 

έχει ως αποτέλεσμα πολιτικά ανταλλάγματα από μέρους της Ρωσίας στην κεντρική 

Ασία. Σε κάθε περίπτωση όμως αποτελεί ένα «αντίβαρο» στην αλληλεξάρτηση με την 

ΕΕ, έστω και χαμηλότερου «ειδικού βάρους».          
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Επίλογος – Συμπεράσματα 

Στη παρούσα εργασία εξετάστηκαν διαδοχικά τα θέματα: 

-  Της ενέργειας και της γεωπολιτικής/ γεωστρατηγικής σημασίας των 

ορυκτών καυσίμων.  

- Της ΕΕ και της εξάρτησης της από τις εισαγωγές ενέργειας καθώς και οι 

προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, που οδηγεί στο στρατηγικό 

δίλλημα επιλογής προμηθευτή. 

- Της Ρωσίας και της εξάρτησης της οικονομίας της  από τις εξαγωγές 

ενεργειακών προϊόντων από ορυκτά καύσιμα. Ειδικά δε από τις εξαγωγές προς την 

Ευρώπη, γεγονός που την οδήγησε σε αντίστοιχο δίλλημα επιλογής προνομιούχου 

εταίρου. 

- Στη συνέχεια εξετάστηκε η αλληλεξάρτηση των δύο διεθνών 

παραγόντων ΕΕ-Ρωσίας, στο ενεργειακό τομέα καθώς και πως αυτή η 

αλληλεξάρτηση αλληλεπιδρά με τις κύριες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος. Από 

τις αλληλεπιδράσεις αυτές προέκυψαν τα στρατηγικά διλήμματα που αφορούν την 

Ρωσία και τη ΕΕ, αλλά κυρίως την Γερμανία. 

Σύμφωνα με τον Ζ.Brzezinski[13] τα κράτη/ δρώντες χωρίζονται σε 

γεωπολιτικούς παίκτες και γεωπολιτικούς άξονες. Όσα κράτη έχουν τη δυνατότητα 

και τη θέληση να εξασκήσουν ισχύ ή επιρροή ώστε να μεταβάλλουν τη γεωπολιτική 

κατάσταση κατατάσσονται στους δραστήριους παίκτες (Αμερική, Γαλλία, Γερμανία, 

Ρωσία Κίνα κατά τον ίδιο) ενώ η γεωγραφία καθορίζει τους άξονες. Στη κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνεται η Ουκρανία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την Ρωσία, άρα 

και για τους υπόλοιπους δρώντες, γεγονός που επιδρά στη σχέση αλληλεξάρτησης 

που εξετάστηκε στην παρούσα εργασία.       

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αμερική, μεταξύ παγκόσμιας ηγεσίας και 

παγκόσμιας ηγεμονίας[14], φαίνεται να επιλέγει το δεύτερο98 (άλλοτε με 

περισσότερη, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία), το «νέο μεγάλο παιχνίδι99» για τον έλεγχο 

                                                           
98

 G.Voskopoulos Russia, the USA and the Emergence of a Multipolar International System 
99

 Τίτλος ομωνύμου βιβλίου:  http://kritiki.gr/product/to-neo-megalo-pechnidi/ 
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των πηγών, της παραγωγής και των διαδρομών της ενέργειας (μέρος του οποίου 

εξετάστηκε) έχει ξεκινήσει και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα. 
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