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ΣΥΝΟΨΗ 

 Η βιομηχανική επανάσταση βασίστηκε πρωτίστως στην εκμετάλλευση των 

ορυκτών καυσίμων, αρχικά του άνθρακα και κατόπιν του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους  αποτελεί 

βασική επιδίωξη κάθε κράτους ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ επηρεάζει καταλυτικά 

τον δείκτη ευημερίας των κοινωνιών. Η εξασφάλιση αυτού του τόσο σημαντικού 

αγαθού έγινε αντικείμενο διεξοδικής έρευνας στην επιστήμη των διεθνών 

σχέσεων, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτέλεσε αιτία εξύφανσης των μεγαλύτερων 

θεωριών συνομωσίας στον πλανήτη, οι οποίες με έναν απλοϊκό αλλά και 

ταυτόχρονα ελκυστικό για τον κοινό νου τρόπο, υποδεικνύουν πίσω από κάθε 

πόλεμο ως κύριες αιτίες τον «Μαύρο Χρυσό», τους «Αγωγούς Φυσικού Αερίου», 

τα «Πετροδολάρια» κλπ. Ωστόσο μελετώντας την ενεργειακή σχέση μεταξύ ΕΕ 

και Ρωσίας τις τελευταίες δεκαετίες, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή ήταν πιο σταθερή 

την εποχή του ψυχρού πολέμου, παρότι οι δύο δρώντες ενταγμένοι σε 

αντίπαλους σχηματισμούς ενεργούσαν μέσα σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, 

στο οποίο το κλίμα πόλωσης καθιστούσε την συνεργασία σε οποιοδήποτε τομέα 

μακράν πιο δύσκολη από ότι σήμερα.  

 Η μελέτη επιδιώκει να περιγράψει την εξέλιξη αυτής της σχέσης τα 

τελευταία χρόνια όπου καταστάσεις σύγκρουσης και συνεργασίας διαδέχονται η 

μία την άλλη ως απόρροια της εναλλαγής κλίματος δυσπιστίας και  εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δύο δρώντων. Επιπλέον εμβαθύνει στην πολυδιάστατη έννοια της 

ενεργειακής ασφάλειας υπό το πρίσμα του εφοδιασμού και της ζήτησης. ‘Όσο 

αφορά το φυσικό αέριο δημιουργείται ένας εξίσου σημαντικός και διακριτός 

ενδιάμεσος χώρος μεταξύ παραγωγού-καταναλωτή, αυτός της διέλευσης, ο 

οποίος αναγόμενος στην σχέση ΕΕ-Ρωσίας δημιουργεί νέες προκλήσεις 

ασφαλείας. Αμφότερες ΕΕ και Ρωσία επιδιώκουν την διεύρυνση της επιρροής 

τους στις χώρες διέλευσης ενώ οι τελευταίες αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν τον 

ρόλο τους ως εργαλείο επίτευξης πολιτικών στόχων.   

 Πολλοί αναλυτές αναδεικνύουν την ενέργεια ως το «ιερό Δισκοπότηρο» 

της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής, η αναζήτηση της οποίας  διαποτίζει κάθε 

πτυχή αυτής. Ο έλεγχος της ορθότητας του υπόψη ισχυρισμού παραπέμπει σε 

ένα καίριο  ερώτημα: Ποια είναι η σχέση αιτίας και αιτιατού ανάμεσα στην 

ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Πρόλογος 

Ποια είναι η συμβολή της οικονομίας στην ισχύ ενός κράτους και πως 

επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις; Ο Θουκυδίδης το θέτει λακωνικά μέσα από τα λόγια 

του Σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαμου: 

 «Ο πόλεμος γίνεται λιγότερο με όπλα και περισσότερο με χρήματα τα 

οποία πρέπει να  ξοδεύει  κανείς  για  να  είναι  πιο  αποτελεσματική  η  πολεμική  

προσπάθεια, κυρίως όταν μια  ηπειρωτική δύναμη αγωνίζεται εναντίον μιας 

ναυτικής» (Θουκυδίδης, Α 83) 

 Η οικονομική υπεροχή είναι ξεκάθαρο μέσα από τη διήγηση του 

Πελοποννησιακού Πολέμου ότι  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Ακόμα και με την 

απουσία εδαφικών προσαρτήσεων, ασύμμετρες αλλαγές στην οικονομική ισχύ των 

κρατών1 μπορούν συν τω χρόνο να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην 

ισορροπία ισχύος. Ο Θουκυδίδης φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλήρως τη σχέση 

αυτή μεταξύ πλούτου και ισχύος. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο 

πρωτοπόρος της μακράς παράδοσης η οποία, στα πλαίσια του πολιτικού 

ρεαλισμού, έδωσε την απαιτούμενη βαρύτητα στα οικονομικά θεμέλια της κρατικής 

ισχύος. (Πλατιάς 2010, σελ 77) 

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η  Μεγάλη  Βρετανία  η  οποία  

κατάφερε  με  το  ισχυρό  ναυτικό  της  όχι  μόνο  να  εξισορροπήσει  τα  

μειονεκτήματά της  αλλά  και  να  δημιουργήσει  μία  αυτοκρατορία  που  έζησε  

πεντακόσια  χρόνια, στηριζόμενη στις εισφορές από τους «συμμάχους», τα 

αυτοκρατορικά ορυχεία και την  αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα. Αντίθετα η 

οικονομική δυσπραγία της Σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε τη διάλυσή της μετά την 

εφαρμογή της πολιτικής εξουθένωσης που εφάρμοσαν οι Η.Π.Α κατά την περίοδο 

του  Ψυχρού Πολέμου. (Καμπούρης 2010, σελ 59-60) 

                                            
1
 Οι οικονομικές επιδόσεις που καθορίζουν την ισχύ και τη στρατιωτική επιτυχία ενός κράτους 

μετρώνται σε σχετική και όχι σε απόλυτη βάση. Ο κρίσιμος παράγων είναι το να τα πηγαίνει κανείς 
καλύτερα, έστω και λίγο καλύτερα από τους αντιπάλους του. Μακροπρόθεσμα, η ασυμμετρία αυτή 
θα αντανακλασθεί στην ισορροπία ισχύος. 
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Βασικό στοιχείο ανάπτυξης της οικονομίας είναι οι πηγές πλούτου οι οποίες 

αποτελούν υλικό παράγοντα λήψης αποφάσεων για τα κράτη. Είναι σαφές, ότι ένα 

κράτος το οποίο διαθέτει πρώτες ύλες, μεγάλη παραγωγή και αυξημένα έσοδα έχει 

την πολυτέλεια να χαράσσει πολιτικές και να συντάσσει προϋπολογισμούς, να 

διαθέτει δε κονδύλια για τις εν λόγω πολιτικές χωρίς αυτό να έχει αρνητικές 

συνέπειες στους διαφορετικούς τομείς δράσης του. Ταυτόχρονα η ύπαρξη πηγών 

πλούτου αποτελεί ένα σημαντικό συντελεστή ισχύος για τις ανάγκες της 

εξωτερικής του πολιτικής. Στην εποχή της αλληλεξάρτησης, η ύπαρξη πηγών 

πλούτου σημαίνει λιγότερη εξάρτηση έναντι των υπολοίπων παραγόντων του 

διεθνούς συστήματος. (Κουσκουβέλης 1997, σελ 23) 

Ποια όμως είναι μια από τις βασικότερες πηγές πλούτου, η οποία επηρεάζει 

καταλυτικά όλες τις πτυχές της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας και αποτελεί 

βασικό παράγοντα των διεθνών σχέσεων; Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές αλλά 

και τα στοιχεία που θα αναδειχτούν από την υπόψη μελέτη είναι: «Οι Ενεργειακές 

Πηγές». Είναι αυτό το αγαθό για το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις αγωνίζονται όχι 

τόσο για την κατοχή του, όσο για τον έλεγχό του.2 

1.2 Εισαγωγή 

Η ενέργεια είναι για τον σημερινό πολιτισμό ότι είναι το αίμα για το σώμα. 

Τόσο ως άτομα όσο και ως κράτη εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό από την 

ενέργεια. Σε σχεδόν όλα όσα κάνουμε, βασιζόμαστε σε μία ή περισσότερες πηγές 

ενέργειας. Πολλοί  άνθρωποι αλλά ακόμα οι κυβερνήσεις θεωρούν την 

διαθεσιμότητα των πηγών ενέργειας ως κάτι το δεδομένο. Η σε βάθος εξάρτησή 

μας από την ενέργεια και ο πολύπλοκος συνδυασμός  γεωπολιτικών, γεωλογικών 

και περιβαλλοντικών προκλήσεων καθιστούν αμφιλεγόμενη την πεποίθηση ότι θα 

έχουμε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε πηγές ενέργειας. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο 

που η ενεργειακή ασφάλεια έχει καταστεί ένας σημαντικός τομέας ανησυχίας και 

ταυτόχρονα έρευνας σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. (Bahgat 2011, σελ xi)   

                                            
2
  Για παράδειγμα, λίγο απασχολεί τις ΗΠΑ η κατοχή των παγκόσμιων αποθεμάτων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στην Μέση Ανατολή και 
την Βόρεια Αφρική, τις απασχολεί όμως ο έλεγχος τους μέσω δημιουργίας τόξων επηρεασμού, 
κρατών-δορυφόρων και τον έλεγχο ιδιωτικών  εταιρειών. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι τυχαία η 
διαρκής πολιτική αναταραχή που βιώνουμε στις υπόψη περιοχές.  



-3- 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επιστήμονες 

εξέτασαν διάφορες πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτές περιλαμβάνουν από 

την παραγωγή, την κατανάλωση, τα αποθέματα, τη διύλιση, τη ναυτιλία τις 

επενδύσεις μέχρι και την αλληλεξάρτηση που δημιουργούν μεταξύ των κρατών 

αλλά και το πώς επηρεάζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Πράγματι, τις τελευταίες 

δεκαετίες έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο τα ακαδημαϊκά συνέδρια, τα άρθρα 

σε δημοσιογραφικά περιοδικά, τα βιβλία αλλά και τα επιστημονικά συγγράμματα   

που αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια. Βέβαια κάθε επιστημονική πλευρά 

αναλύει το πολυδιάστατο αντικείμενο της ενεργειακής ασφάλειας μέσα από το δικό 

της πρίσμα σύμφωνα με το γνωστικό της υπόβαθρο (Bahgat 2011, σελ xii). Η 

υπόψη μελέτη θα εστιαστεί στην εξέταση της ενεργειακής ασφάλειας υπό το 

πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων   

Στο σημερινό διεθνές σύστημα η «ενεργειακή ασφάλεια» είναι αυτή που 

στρέφει τις «Μεγάλες Δυνάμεις», στην έρευνα για νέες πηγές ενέργειας. Ειδικά 

στην περιοχή της Ευρασίας οι περιοχές της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας είναι 

ιδιαίτερα πλούσιες ενεργειακά. Στις παραπάνω περιοχές οι κύριοι δρώντες (ΗΠΑ, 

Ρωσία, Κίνα, ΕΕ), ανταγωνίζονται και στον ενεργειακό τομέα, σε μια 

μεταψυχροπολεμική μάχη επικράτησης και μετάβασης στο επόμενο σύστημα, που 

θα διαδεχθεί το διπολικό του 20ου αιώνα. Σε δεύτερο επίπεδο εμφανίζονται η 

Τουρκία, το Ιράν και άλλοι δευτερεύοντες δρώντες, προκειμένου να 

διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στην διαδικασία παραγωγής και διακίνησης 

των ενεργειακών αποθεμάτων προς τις παγκόσμιες αγορές.  

Όσον αφορά, στην ΕΕ η ενέργεια έχει καταστεί ένα ζωτικό κομμάτι της 

οικονομίας των Κρατών μελών της και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ως 

Ευρωπαίοι πολίτες  έχουμε μάθει να θεωρούμε δεδομένο τον  ασφαλή ενεργειακό 

εφοδιασμό και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ενέργειας, σε προσιτή τιμή 

σε ατομικό και εθνικό επίπεδο. Καθημερινά περιμένουμε να βρούμε βενζίνη στις 

αντλίες, φυσικό αέριο για θέρμανση και ηλεκτρισμό χωρίς διακοπές ρεύματος που 

θα μας αναστατώνανε. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προσδοκίες, για αρκετά 

χρόνια, η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης είχε την ασφάλεια του εφοδιασμού ως 

βασικό «πυλώνα» της (Commission, In-depth study of European Energy Security 

2014), ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα είχε δοθεί στις σχέσεις με την Ρωσία ως του πιο 

βασικού προμηθευτή. Σήμερα η ενέργεια αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία 
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αναφοράς των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τη Ρωσία. Η ΕΕ θεωρώντας τη 

Ρωσία μια πηγή άφθονων ενεργειακών πρώτων υλών προσπαθεί όσο το δυνατό 

να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή ενέργειας, προς τις χώρες που την 

απαρτίζουν. 

 Όμως από το 2014 η κρίση στην Ουκρανία και η παράνομη προσάρτηση 

της Κριμαίας έχουν θέσει επί νέων βάσεων τις διμερείς σχέσεις ΕΕ και Ρωσίας. Οι 

ανησυχητικές εξελίξεις εντός της Ρωσίας σε συνδυασμό με τις πολιτικές που η 

Μόσχα ακολουθεί στις περιοχές που γειτνιάζουν με την ίδια και με την ΕΕ έχουν 

αποτελέσει προκλήσεις για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας3. Ορισμένα θέματα 

όπως η ενέργεια και η ασφάλεια είναι μεν κοινά για όλες τις χώρες, αλλά τα κράτη 

παρουσιάζουν επίσης αρκετές αποκλίσεις στα επίπεδα εκδημοκρατισμού και 

ανάπτυξης, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει την ΕΕ στο να αναπροσαρμόζει κατά 

περίπτωση την προσέγγισή της. (Ευρωπαικό Κοινοβούλιο 2016)   

 Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας 

αναδύεται ως το κυρίαρχο θέμα της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Η αυξανόμενη ζήτηση 

σε ενεργειακές πρώτες ύλες εντός της ΕΕ, αλλά και στις αναπτυσσόμενες νέες 

οικονομίες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κλπ), δημιουργεί την ανάγκη διασφάλισης του 

ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης4. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς 

και η πυρηνική ενέργεια, για διαφορετικούς λόγους, δεν μπορούν να καλύψουν τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, με τη μείωση της παραγωγής ενεργειακών 

πόρων εντός της ΕΕ, οι Ευρωπαϊκές χώρες ωθούνται να αναζητήσουν φθηνούς 

και ασφαλείς παραγωγούς ενέργειας. 

 Η παρούσα εργασία επιδιώκει να εμβαθύνει στην πολυδιάστατη έννοια της 

ενεργειακής ασφάλειας υπό το πρίσμα του εφοδιασμού, της ζήτησης και της 

διέλευσης. Ακολούθως να περιγράψει την εξέλιξη της σχέσης ΕΕ- Ρωσίας με βάση 

τους ενεργειακούς δεσμούς και τα καθεστώτα που αναπτύχθηκαν. Τέλος 

προσπαθεί να ρίξει φως στους βασικούς άξονες της στρατηγικής που υιοθέτησαν 

μέχρι σήμερα οι δύο δρώντες αλλά και να προσδιορίσει την δυναμική τους για το 

μέλλον. 

                                            
3
 Γι’ αυτό το λόγο η ΕΕ - και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - έχει δώσει έμφαση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή 
4
 Η εισαγωγή ενέργειας στην ΕΕ αναμένεται να φτάσει στο 70% της συνολικής κατανάλωσης έως 

το 2030 
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1.3 Δομή της Μελέτης 

 Η μελέτη ως προς την δομή χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο 

μέρος, το οποίο αποτελείται από κεφάλαια 2 έως 5, γίνεται ανάλυση του όρου της 

ενεργειακής ασφάλειας και σταδιακή εμβάθυνση στις βασικές παραμέτρους αυτής 

και σύγχρονες διαστάσεις αυτής. Στο δεύτερο μέρος το οποίο αποτελείται από τα 

κεφάλαια 6 έως 10, γίνεται ανάλυση των κύριων δρώντων ΕΕ και Ρωσίας ως προς 

την ενεργειακή τους ταυτότητα και στην συνέχεια περιγράφεται το ενεργειακό 

καθεστώς που αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Συγκεκριμένα: 

 Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας όπως αυτή 

εξελίχθηκε ως την σημερινή εποχή και τα αίτια της ενεργειακής ανασφάλειας που 

βιώνουμε σήμερα. Η ενότητα που περιγράφει ένα μοντέλο  «ενεργειακής 

ασφάλειας», προσφέρεται για περεταίρω μελλοντική ανάπτυξη και έρευνα. 

 Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται ανάπτυξη του ρόλου των ορυκτών καυσίμων στην 

ενεργειακή ασφάλεια και κυρίως του φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα έχει δοθεί στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και το σχιστολιθικό αέριο- 

πετρέλαιο ως κρίσιμους παράγοντες στις μελλοντικές εξελίξεις. Ειδικά το 

σχιστολιθικό φυσικό αέριο αναφέρεται από πολλούς ειδικούς ως «game changer» 

του ενεργειακού παιχνιδιού. 

 Στο 4ο κεφάλαιο αναφέρεται ο ρόλος των ιδιωτικών εταιρειών στην 

ενεργειακή ασφάλεια, ενώ στοιχειοθετείται ότι τα κράτη παραμένουν οι κύριοι 

δρώντες και συνεπώς η γεωπολιτική παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στην ενεργειακή 

ασφάλεια. Άλλωστε είναι γνωστό ότι αρκετοί αυτοαποκαλούμενοι αναλυτές των 

διεθνών σχέσεων καταλήγουν σε συμπεράσματα συνωμοτικής φύσεως όπως: μας 

κυβερνούν οι πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας, τα κράτη είναι υποχείρια σκοτεινών 

κύκλων και ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων ή ότι το πετρέλαιο ευθύνεται για 

όλους τους πολέμους που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. 

 Στο 5ο κεφάλαιο αναπτύσσεται κυρίως η διάσταση της διέλευσης στην 

ενεργειακή ασφάλεια. Επιπλέον αναλύεται η πολιτική που εφαρμόζει η Ρωσία στις 

χώρες της περιφέρειας της από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί. Οι συγκεκριμένες 

χώρες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στις ενεργειακές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. 
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 Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφεται το η ενεργειακή ταυτότητα της ΕΕ και της 

Ρωσίας και ποια είναι η μεταξύ τους σχέση ως παραγωγού – καταναλωτή 

αντίστοιχα. Επιπλέον γίνεται αναφορά και  στο οικονομικό προφίλ των δύο 

δρώντων καθότι η οικονομία επηρεάζεται άμεσα από την ενέργεια.    

 Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται μία πιο διεξοδική ανάλυση των δύο δρώντων ως 

προς τα αδύναμα σημεία τους αλλά και της κύριας στρατηγικής που ακολουθούν ο 

ένας έναντι του άλλου και ιδιαίτερα της Ρωσίας έναντι της ΕΕ προκειμένου να 

διάρρηξη την συνοχή της, εκμεταλλευόμενη τα αντικρουόμενα συμφέροντα και τον 

διαφορετικό βαθμό ενεργειακής εξάρτησης των Κ-Μ της.  

 Στο 8ο κεφάλαιο  αναλύεται η ενεργειακή σχέση της ΕΕ - Ρωσίας με βάση 

την θεωρία της αλληλεξάρτησης και οι πολιτικές που ακολουθούν προκειμένου να 

εξισορροπήσουν την σχέση αλληλεξάρτησης ή ακόμα και να την ανατρέψουν υπέρ 

τους. Επίσης περιγράφεται ακροθιγώς η έννοια της ανθεκτικότητας η οποία 

υιοθετήθηκε πρόσφατα από την ΕΕ και το πώς αυτή εφαρμόζεται στην ενεργειακή 

ασφάλεια. 

 Στο 9ο και 10ο κεφάλαιο περιγράφεται το πώς αναπτύχθηκε το καθεστώς 

συνεργασίας μεταξύ ΕΕ – Ρωσίας στο ενεργειακό τομέα αλλά και το πώς 

αμφότερες δραστηριοποιούνται στους Διεθνείς οικονομικούς-ενεργειακούς 

οργανισμούς. 

 Τέλος στο 11ο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα από την μελέτη 

εστιασμένα στην στρατηγική που ακολουθούν οι δύο δρώντες και στις μελλοντικές 

προοπτικές-προκλήσεις ενώ αναδεικνύονται συγκεκριμένες πτυχές της 

ενεργειακής ασφάλειας που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.   
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Κεφάλαιο 2ο: Ενεργειακή Ασφάλεια 

 Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η πολιτική αστάθεια στις περιοχές 

που είναι πλούσιες σε ενεργειακούς πόρους, όσο και το γεγονός ότι, κατά τη 

διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα οι τιμές του αργού πετρελαίου 

παρουσίασαν μεγάλο εύρος στην διακύμανσή τους, έφεραν το θέμα της 

ενεργειακής ασφάλειας στην πρώτη σειρά προτεραιότητας στην ατζέντα της 

ενεργειακής πολιτικής όλων των χωρών. Πολλοί αναλυτές συμφωνούν ότι αυτό 

εκφράζεται με το τρίπτυχο των τριών “E”, ήτοι: “Energy security– Economic growth 

– Environmental protection”. Οι τρεις αυτοί πυλώνες συνδέονται άμεσα και με την 

εθνική ισχύ και την εθνική ασφάλεια, ενώ κατά κύριο λόγο αφορούν στην 

εξασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της οικονομίας με ενέργεια. (Παρίσης 

2011, σελ 29) 

2.1 Εννοιολογική Ανάλυση 

Η αλήθεια είναι ότι ο όρος της «ενεργειακής ασφάλειας» εξελίχθηκε πολύ 

από την αρχική σύλληψή του και ακόμα εξελίσσεται. Από τη μονοδιάστατη 

«ποικιλία των πηγών» του Winston Churchill, κατά τις παραμονές του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα περιλαμβάνει επιπλέον παράγοντες, όπως την 

εξασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και 

έγκαιρης παροχής και την ασφάλεια υποδομών και δικτύων. (Κωσταράκος 2013) 

Ιστορικά η Ενεργειακή ασφάλεια συνειδητοποιήθηκε και εισήχθηκε ως 

έννοια κυρίως μετά τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο του 1973 και το εμπάργκο 

πετρελαίου που επέβαλαν οι αραβικές χώρες στη Δύση. Τότε η τελευταία 

διαπίστωσε ότι η ευημερία της εξαρτάται από μία πρώτη ύλη της οποίας την 

παραγωγή δεν ελέγχει, αλλά ελέγχεται από άλλες μικρότερες δυνάμεις που 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως όπλο, όταν αυτό χρειαστεί. 

 Παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι σήμερα ένα από τα πιο 

πολυσυζητημένα θέματα στις Διεθνείς Σχέσεις, εξακολουθεί να απουσιάζει ένας 

γενικά αποδεκτός ορισμός. Ως εκ τούτου, ο όρος "ενεργειακή ασφάλεια" ή 

"ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού” χρησιμοποιείται σε διάφορες 
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περιπτώσεις, για διαφορετικούς λόγους οι οποίοι συχνά έχουν πολύ ανόμοια 

σημασία.  

 Ενώ η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι εύκολο να καθοριστεί επειδή είναι μια 

πολύπλευρη έννοια, υπάρχουν σύμφωνα με τον ΟΗΕ γενικά τέσσερις διαστάσεις 

που έχουν ιδιαίτερη σημασία:  

 Τη φυσική διακοπή του εφοδιασμού λόγω φυσικών καταστροφών, 

κοινωνικών αναταραχών, πολιτικών δράσεων ή πράξεων τρομοκρατίας. 

 Τη μακροπρόθεσμη πιθανή αδυναμία των ενεργειακών προμηθειών 

να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση στο μέλλον.  

 Επιβλαβής επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και των λαών 

λόγω των ελλείψεων ενέργειας και τις ευρέως κυμαινόμενες τιμές 

 Παράπλευρες απώλειες από τρομοκρατικές πράξεις με αποτέλεσμα 

την απώλεια ανθρώπινων ζωών, σοβαρές συνέπειες για την υγεία των πολιτών ή 

εκτεταμένες υλικές ζημιές. 

  Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις τέσσερις διαστάσεις, η ενεργειακή ασφάλεια 

θα μπορούσε να οριστεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ ως «η διαθεσιμότητα επαρκούς 

ενεργειακού εφοδιασμού, στο σημείο της τελικής κατανάλωσης, σε ανεκτή 

οικονομική τιμή και σε επαρκείς ποσότητες σε τέτοιο βαθμό ώστε η οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας να μην περιορίζεται ουσιαστικά». (UN 2007) 

 Σαφώς, αυτός δεν είναι παρά ένας από έναν μεγάλο αριθμό πιθανών 

ορισμών, που θα μπορούσαν να αναφερθούν, εντούτοις έχει το πλεονέκτημα της 

σύλληψης του πολυδιάστατου χαρακτήρα της ενεργειακής ασφάλειας σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο δεν έχει δοθεί η ανάλογη προσοχή στα κράτη που 

παράγουν ενέργεια τα οποία στηρίζουν τα έσοδα τους και κατ’ επέκταση την 

οικονομία τους στην εξαγωγή ενεργειακών προϊόντων.  

 Έτσι υπεισέρχονται σταδιακά και άλλες διαστάσεις στην έννοια της 

ενεργειακής ασφάλειας όπως: δημιουργία σταθερής αγοράς κατανάλωσης 

ενέργειας, εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ώστε οποιαδήποτε απροσδόκητη 

εξέλιξη να μη προκαλεί αναταράξεις στις προηγμένες βιομηχανικές χώρες και 

κοινωνίες, ανακάλυψη και αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων, και εξασφάλιση των 

υφιστάμενων πηγών ενέργειας αλλά και ανακάλυψη νέων. Με βάση τα δεδομένα 
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αυτά, ο όρος ενεργειακή ασφάλεια, συναρτάται στενά με την ανάγκη θωράκισης 

της οικονομίας από τις επιπτώσεις τις οποίες μπορεί να προκαλέσει μια αιφνίδια 

διακοπή του εφοδιασμού της με ενέργεια, καθώς επίσης και μια μεγάλη 

διακύμανση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων. (Παρίσης 2011, σελ 29) 

 Σήμερα είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί 

μια έννοια πολυδιάστατη η οποία ενσωματώνει τη συνεργασία μεταξύ των 

παραγωγών και καταναλωτών χωρών όπως επίσης και των εθνικών και διεθνών 

εταιρειών ενέργειας. Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι η  ενεργειακή 

ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο και ότι η διεθνής 

συνεργασία είναι μια αναγκαιότητα. 

  Συμπερασματικά η ενέργεια αποτελεί μέρος των διεθνών σχέσεων μεταξύ 

των κρατών και σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης αυτών. Στην σημερινή εποχή 

της παγκοσμιοποίησης ένα καίριο χαρακτηριστικό της αγοράς ενέργειας αποτελεί 

η συνεχώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των καταναλωτών και των 

παραγωγών. Η ενεργειακή αλληλεξάρτηση προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών σε άλλους τομείς οικονομικής ανάπτυξης. Το χαρακτηριστικότερο ίσως 

παράδειγμα είναι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ)5 η οποία ήταν ο πρώτος από μια σειρά υπερεθνικούς ευρωπαϊκούς 

θεσμούς που τελικά μετεξελίχθηκαν στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ενωση (eur-lex 

2010). Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην μελέτη της ενεργειακής ασφάλειας είναι η 

σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας. Γενικά ισχύει ότι όσο λιγότερο 

εξαρτημένη είναι μια χώρα σε μια μορφή ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή 

άνθρακα), τόσο πιο ασφαλής θεωρείται. Ομοίως, όσο περισσότερες περιοχές 

παραγωγής υπάρχουν στο κόσμο, τόσο το καλύτερο για την παγκόσμια 

ενεργειακή ασφάλεια. 

 Είναι γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η χώρες - καταναλωτές 

έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά τις πηγές εισαγωγής ενεργειακών προϊόντων 

μειώνοντας (σε διαφορετικό βαθμό) την ενεργειακή τους εξάρτηση από 

συγκεκριμένες χώρες-προμηθευτές. Στον αντίποδα οι χώρες παραγωγοί ενέργειας 

                                            
5
 Η συνθήκη ΕΚΑΧ, η οποία υπεγράφη στο Παρίσι το 1951, συνένωνε τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 

Ιταλία και τις χώρες της Μπενελούξ σε μία Κοινότητα που είχε ως αποστολή την οργάνωση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας άνθρακα και χάλυβα, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές 
παραγωγής 
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εξακολουθούν ως επί το πλείστο να έχουν ως κύρια πηγή εισοδήματος και να 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ενέργειας. Ως συνέπεια, οι 

εξαγωγείς ενέργειας έχουν πολλούς λόγους να ανησυχούν για την ασφάλεια-

σταθερότητα των αγορών, όπως οι εισαγωγείς έχουν λόγους να ανησυχούν για 

την ασφάλεια του εφοδιασμού.  

 Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών 

(ΟΠΕΚ)  Αμπντάλα αλ Μπάντρι, συνόψισε ως εξής: «Η Ενεργειακή ασφάλεια θα 

πρέπει να είναι αμοιβαία. Είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Με λίγα λόγια, η 

ασφάλεια της ζήτησης θεωρείται εξίσου σημαντική με την ασφάλεια του 

εφοδιασμού» (El-Badri 2008) 

2.2 Οι Αιτίες της «Ενεργειακής Ανασφάλειας» 

 Μακροπρόθεσμα, οι κυβερνήσεις έχουν την τάση να επικεντρώνουν τις 

προσπάθειες της πολιτικής τους, στην αντιμετώπιση των αιτιών της ενεργειακής 

ανασφάλειας. Αυτές οι αιτίες μπορεί να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες: 

 Δυσλειτουργίες των συστημάτων ενέργειας που συνδέονται με 

ακραίες καιρικές συνθήκες ή ατυχήματα: Ένα πρόσφατο παράδειγμα αυτής της 

κατηγορίας είναι ο αντίκτυπος στο ενεργειακό σύστημα του τυφώνα Κατρίνα που 

έπληξε τον Κόλπο του Μεξικού6. Οι κυβερνήσεις έχουν σαφή ρόλο στην 

προετοιμασία αντιμετώπισης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών έκτακτης 

ανάγκης  

 Βραχυπρόθεσμη εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης 

στην αγορά ενέργειας 7 

 Αποτυχία στην ρύθμιση της αγοράς ενέργειας: Οι κυβερνήσεις 

διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση των κανόνων της αγοράς. Ειδικά 

τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (και η ηλεκτρική ενέργεια) τείνουν να 

                                            
6
 Αρκετά διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές υποδομές πληγήκαν από τον τυφώνα και η λειτουργία 

τους διακόπηκε για αρκετές εβδομάδες ή μήνες. 
7 Ειδικά η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα αγαθό που δεν μπορεί να αποθηκευτεί και κατά συνέπεια 

είναι τεχνικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι απότομες διακυμάνσεις της ζήτησης και να 
αποφευχθούν τα λεγόμενα «black out». 
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θεωρούνται ως φυσικά μονοπώλια και, συνεπώς, υπό σημαντική ρυθμιστική 

εποπτεία των κρατών. 

 Συγκέντρωση των πηγών ορυκτών καυσίμων: Αυτή είναι η πιο 

μακροχρόνια αιτία ενεργειακής ανασφάλειας. Λόγω της συγκέντρωσης των πόρων 

σε ορισμένες περιοχές της γης η εξερεύνηση, παραγωγή, καθώς και η μεταφορά 

των καυσίμων χαρακτηρίζονται επίσης από έναν ορισμένο βαθμό συγκέντρωσης. 

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, οι πηγές ορυκτών καυσίμων συγκεντρώνονται 

σε πολιτικά ευαίσθητες περιοχές. (IEA 2007, σελ 32-33). 

Η τελευταία κατηγορία που αφορά στην άνιση συγκέντρωση των πηγών 

ορυκτών καυσίμων θεωρείται από τις πιο σημαντικές πηγές ενεργειακής 

ανασφάλειας ειδικά εάν συσχετιστεί με την υφιστάμενη άνιση κατανομή της 

κατανάλωσης ενέργειας ανάμεσα στα κράτη. Χαρακτηριστικά πάνω από το ήμισυ 

των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου βρίσκονται σε 

τρεις χώρες: η Ρωσική Ομοσπονδία (27%), το Ιράν (15%), και το Κατάρ (14%). 

Ενώ όσο αφορά την κατανάλωση οι χώρες του ΟΟΣΑ ευθύνονται για το 50% της 

παγκόσμιας κατανάλωσης φυσικού αερίου και διαθέτουν μόλις  το 8% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων. 

2.3 Οι δύο πτυχές της Ενεργειακής Ασφάλειας 

 Η βιβλιογραφία διακρίνει παραδοσιακά τους κίνδυνους που προκύπτουν 

από την διατάραξη της «Ενεργειακής ασφάλειας» σε δύο κατηγορίες ανάλογα με 

την χρονική επίπτωση των συνεπειών που αποφέρουν: τους βραχυπρόθεσμους 

και μακροπρόθεσμους (Egenhofer et al. , 2004, σελ 4). 

 Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι γενικά αυτοί που σχετίζονται με τις 

ελλείψεις προσφοράς λόγω ατυχημάτων, τρομοκρατικών επιθέσεων, ακραία 

καιρικών φαινόμενων ή τεχνικών βλαβών του δικτύου. Αυτό μερικές φορές στη 

διεθνή βιβλιογραφία περιγράφεται ως «λειτουργική ασφάλεια».  

 Η μακροχρόνια ασφάλεια συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη επάρκεια της 

προσφοράς ενέργειας. Στην εργασία αυτή θα επικεντρωθούμε στην 

μακροπρόθεσμη ασφάλεια και στους κινδύνους που προέρχονται από 

«Συστημικές» αιτίες του Διεθνούς περιβάλλοντος και διαμορφώνουν τις σχέσεις 

μεταξύ των κρατών. 
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2.4 Το Μοντέλο της Ενεργειακής Ασφάλειας 

 Όπως αναφέρθηκε υπάρχουν δύο κατηγορίες ενεργειακής ασφάλειας: η 

βραχυπρόθεσμη η οποία αναφέρεται σε διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού 

για χρονικό διάστημα ημερών ή εβδομάδων και η μακροπρόθεσμη η οποία 

αναφέρεται σε μεγαλύτερα διαστήματα8. 

 Ένας τρόπος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση της ενεργειακής 

ασφάλειας είναι ο προσδιορισμός των διαφορετικών ειδών κινδύνου που την 

απειλούν. Στα αγγλικά αναφέρονται ως τα τέσσερα «a»: Availability, Accessibility, 

Affordability και Acceptability 

 διαθεσιμότητας (γεωλογικοί κίνδυνοι)  

 προσβασιμότητα (γεωπολιτικοί κίνδυνοι) 

 προσιτό κόστος (οικονομικοί κίνδυνοι)  

 αποδοχή (Περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι), η οποία περιλαμβάνει 

ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη εξάντληση των ορυκτών καυσίμων και 

περιβαλλοντικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας. (Jewell 2011, σελ 9) 

 Ενώ αυτή η προσέγγιση είναι αρκετά ολοκληρωμένη, δεν προσφέρεται για 

αναλυτικότερο προσδιορισμό της ενεργειακής ασφάλειας μίας χώρας διότι οι επί 

μέρους δείκτες μέτρησης του κάθε κινδύνου συχνά επικαλύπτονται και μάλιστα σε 

διαφορετικό βαθμό για την κάθε χώρα. Για παράδειγμα γεωπολιτικοί παράγοντες 

επηρεάζουν το κόστος σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε χώρα ανάλογα πολλές 

φορές με τον βαθμό απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και τον βαθμό 

παρεμβατικότητας του κράτους στην βιομηχανία ενέργειας 

 Ένα μοντέλο που μετράει τον βαθμό ενεργειακής ασφάλειας είναι αυτό που 

φαίνεται στο παρακάτω πίνακα (Jewell 2011, σελ 10) 

 

                                            
8
  Ο ίδιος διαχωρισμός υπάρχει σύμφωνα και με τον παγκόσμιο οργανισμό ενέργειας 
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Κίνδυνος Περιγραφή Ανθεκτικότητα 

Εξωτερικοί κίνδυνοι που 

συνδέονται με τις 

διαταραχές στις 

εισαγωγές ενέργειας. 

Ικανότητα ανταπόκρισης στις  διαταραχές 

των εισαγωγών ενέργειας 

αντικαθιστώντας με 

άλλους προμηθευτές και  οδούς 

εφοδιασμού. 

Εσωτερικοί κίνδυνοι που 

συνδέονται με την 

εγχώρια παραγωγή  

Ικανότητα ανταπόκρισης σε διακοπές του 

ενεργειακού εφοδιασμού, όπως 

αποθέματα ενέργειας. 

Πίνακας 1: Μοντέλο βαθμού ενεργειακής ασφάλειας (Jewell 2011, σελ 10) 

 Το παραπάνω μοντέλο όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

αναλύεται περαιτέρω σε δείκτες όπως παρακάτω (Jewell 2011, σελ 15,24): 

Πηγή  Διάσταση Δείκτης 

Φυσικό Αέριο 

Πετρέλαιο 

Εξωτερική 

Κίνδυνος Εξάρτηση από εισαγωγές 

Πολιτική σταθερότητα των 

προμηθευτών-Εισαγωγέων 

Ανθεκτικότητα Διαφοροποίηση διαδρομών-αγωγών 

Πλήθος λιμανιών, σταθμών 
υγροποίησης 

Διαφοροποίηση Εισαγωγέων 

Εσωτερική 

Κίνδυνος Ποσοστό παραγωγής στην θάλασσα 

Ανθεκτικότητα Ημερήσια ικανότητα εξόρυξης 

Δυνατότητα αποθήκευσης 

Πίνακας 2: Μοντέλο ενεργειακής ασφάλειας για πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

(Jewell 2011, σελ 15,24). 
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 Καθότι έχουν καθοριστεί δείκτες για πολλά διαφορετικά είδη καυσίμου9 το 

συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να αποτελέσει μία εργαλειοθήκη για την κατανόηση 

και τη μέτρηση της συνολικής ενεργειακής ασφάλειας.  

 Το πιο σημαντικό είναι ότι το μοντέλο μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

παρακολούθηση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας στην πάροδο του χρόνου 

και να αναλύσει την επίδραση που είχε μια συγκεκριμένη πολιτική στον δείκτη της 

ενεργειακής ασφάλειας αυτής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 

διευκολύνει στην χάραξης πολιτικής ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και τον 

εντοπισμό κοινών προτεραιοτήτων και στρατηγικών. Σε εθνικό επίπεδο, ο μπορεί 

να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση της ενεργειακής ασφάλειας.  

 Βασική αδυναμία του μοντέλου αποτελεί το γεγονός ότι υπολογίζει την 

ενεργειακή ασφάλεια μόνο των χωρών καταναλωτών και όχι των χωρών 

παραγωγών αλλά ούτε και των χωρών διέλευσης ως δευτερεύοντες δρώντες στην 

παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια10  

2.5 Ιστορική Αναδρομή «Ενεργειακές – πετρελαϊκές κρίσεις» 

 Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ξεκίνησε μία μακρά περίοδος 

ανάπτυξης και παγκοσμιοποίησης των αγορών. Από το 1950 μέχρι και τα μέσα 

περίπου της δεκαετίας του '70 οι οικονομίες γνώρισαν ανάπτυξη με χαμηλά 

ποσοστά ανεργίας και πληθωρισμού. 

 Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό, ακριβώς λόγω της μέγιστης και ζωτικής 

οικονομικής σημασίας της, αποτελούσε και αποτελεί πάντα αφορμή για μεγάλες 

έριδες και αντιπαραθέσεις μεταξύ των ισχυρών του πλανήτη και όχι μόνο. Ιδιαίτερα 

η ιστορία του πετρελαίου είναι συνυφασμένη με εντάσεις στη Μέση Ανατολή, 

προβλήματα εφοδιασμού και παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις που συνεπάγονται 

υφέσεις. 

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση παρουσιάσθηκε την περίοδο του Αραβο-

Ισραηλινού πολέμου του Yom Kippur (1973-1974), όπου σημειώθηκε μεγάλη 

                                            
9
 Εφτά κύρια και δύο δευτερεύοντα. 

10 Οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές όσον αφορά στο φυσικό αέριο.   
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αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο των Αραβικών 

χωρών απέναντι στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, μειώθηκε η παραγωγή και προσφορά 

πετρελαίου κατόπιν συμφωνίας των χωρών του ΟΠΕΚ.11 (Ταμουραντζής 2012, 

σελ 5) 

Μολονότι η διάρκεια του πετρελαϊκού εμπάργκο ήταν σχετικά σύντομη, 

(από Οκτώβριο 1973 για έξι μήνες) υπήρξε ραγδαία και απότομη πτώση στα 

χρηματιστήρια των αναπτυγμένων χωρών, αυξήθηκε η ανεργία, ενώ οι τιμές του 

πετρελαίου ακόμα και αρκετά χρόνια μετά το πέρας του εμπάργκο, παρέμειναν σε 

υψηλά επίπεδα12.  

Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση σημειώθηκε την περίοδο της ισλαμικής 

Ιρανικής επανάστασης (1979-1980). Η πολιτική αναταραχή στο Ιράν (το οποίο 

αποτελεί την δεύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα του ΟΠΕΚ), επηρέασε αρνητικά 

τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, μειώνοντας σημαντικά την παραγωγή και 

συνεπώς τις εξαγωγές. Παρά το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚ έλαβε άμεσα μέτρα με 

αύξηση της παραγωγής  πετρελαίου, οι τιμές ανέβηκαν κατακόρυφα, ενώ το 

πρόβλημα έγινε περισσότερο έντονο, από τον πανικό και την απρόβλεπτη 

αντίδραση των αγορών. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η διακήρυξη του  

«Δόγματος  Carter» τον  Ιανουάριο του 1980, σύμφωνα με το οποίο ενδεχόμενη 

πετρελαϊκή κρίση για τις ΗΠΑ θα αποτελούσε ικανή αφορμή για ένοπλη 

παρέμβαση. Συνεπώς, οποιαδήποτε γεγονός που θα έπληττε τα συμφέροντα της 

Αμερικής στην περιοχή του κόλπου, θα ισοδυναμούσε απόπειρα παρέμβασης και 

με επίθεση εναντίον της Αμερικής. (Ταμουραντζής 2012, σελ 6) 

 Μετά το 1980 οι τιμές του πετρελαίου έπεφταν για έξι συνεχόμενα έτη μέχρι 

το 1986 με μία πτώση 46%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης και της 

υπερβολικής παραγωγής, οδηγώντας τον ΟΠΕΚ στο να χάσει την ενότητα του. 

Μεγάλοι εξαγωγείς πετρελαίου, όπως το Μεξικό, η Νιγηρία και η Βενεζουέλα 

                                            

11 Τα χρόνια μετά το 1971, ο ΟΠΕΚ αναπροσάρμοζε την τιμή του πετρελαίου ανάλογα με τις 

συναλλαγματικές υποτιμήσεις. Η αύξηση της τιμής το 1973, αποτέλεσε το φυσικό επακόλουθο της 
λογικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες, που δημιουργήθηκαν μετά την αποδέσμευση από τον 
κανόνα του χρυσού, δηλαδή πλέον, η τιμή εκφραζόταν σε διαφορετικό προϊόν. 
 
12

 Η τιμή του αργού πετρελαίου έφτασε στα 12 δολάρια το βαρέλι από τα 2,5 δολάρια. 
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επεκτάθηκαν σημαντικά, ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη στράφηκαν για τον εφοδιασμό 

τους στη Βόρειο Θάλασσα. (Βουβούδης 2016) 

 Η περίοδος αυτή τερματίστηκε το 1986, όταν η Σαουδική Αραβία 

εγκατέλειψε την πολιτική ελέγχου της παραγωγής της σε χαμηλά επίπεδα. Στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και κατά 

συνέπεια η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο και ενέργεια γενικότερα 

κορυφώθηκαν. 

 Η τρίτη, και πιο σύντομη, διαταραχή  εκδηλώθηκε το 1990 ως συνέπεια της 

κρίσης στον Περσικό Κόλπο, καθώς υπήρξαν φόβοι ότι απειλούταν ο εφοδιασμός 

και διανομή του πετρελαίου. Οι δυσοίωνες προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν, με 

αποτέλεσμα πολύ σύντομα οι τιμές να επανέλθουν στα προ της κρίσης επίπεδα 13. 

 Το τέταρτο επεισόδιο αφορούσε στην απότομη άνοδο της τιμής του 

πετρελαίου, η οποία τον Ιούλιο του 2008 ξεπέρασε  για πρώτη φορά το ιστορικό 

όριο των 145 δολαρίων το βαρέλι, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά το πόσο 

ασταθής παραμένει η τιμή των ενεργειακών προϊόντων και το πόσο έντονα 

επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες που είναι αδύνατο να προβλεφθούν και 

να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

 Στις αρχές του 2016 το πετρέλαιο κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα κοντά στα 

$28 το βαρέλι αν και σταδιακά ανέβηκε κοντά στα $40 το βαρέλι. Ενδεχόμενος η 

περίοδος των  χαμηλών τιμών να διαρκέσει αρκετά χρόνια πλήττοντας ακόμα 

περισσότερο τις χώρες παραγωγούς. (Μπαλή 2016) 

  

                                            
13

  Το τρίτο επεισόδιο (1990 – 1991) κράτησε μόλις 6 μήνες και είχε ως αποτέλεσμα τον 
διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου. 
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 3ο Κεφάλαιο: Τα ορυκτά καύσιμα και ο ρόλος τους στην 

ενεργειακή ασφάλεια  

 Τα ορυκτά καύσιμα είναι καύσιμα προερχόμενα από αναερόβια 

αποσύνθεση και εναπόθεση νεκρών θαμμένων οργανισμών σε βάθος 

εκατομμυρίων χρόνων. Τα ορυκτά καύσιμα δεν θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας καθότι χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν και έτσι 

εξαντλούνται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τον ρυθμό με τον οποίο σχηματίζονται. 

Σε αυτά ανήκουν το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

3.1 Η κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων στην ενεργειακή αγορά 

 Σε μεγάλο βαθμό ο άνθρακας ήταν το κυρίαρχο καύσιμο για το μεγαλύτερο 

μέρος του δέκατου ένατου αιώνα και ξεπεράστηκε από το πετρέλαιο στον εικοστό 

αιώνα. Η μετάβαση από τον άνθρακα στο πετρέλαιο ήταν λόγω της γενικής 

ανωτερότητας του πετρελαίου14. Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα πολλές 

χώρες αύξησαν την χρήση φυσικού αερίου ενώ παράλληλα προσπάθησαν να 

αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την 

πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο ο ΙΕΑ εκτιμά ότι τα ορυκτά καύσιμα θα καλύπτουν το 

75% του πρωτογενούς ενεργειακού μίγματος στον κόσμο έως το 2040 (ΙΕΑ 2016, 

σελ 53).  

 Αυτό σημαίνει ότι, παρά την χρήση της πυρηνικής ενέργειας και το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για άλλα εναλλακτικά καύσιμα, το πετρέλαιο, φυσικό αέριο 

και ο άνθρακας θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. 

Η υπόψη διαπίστωση μας καταδεικνύει ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται κατά 

κόρον με την διαθεσιμότητα και εφοδιασμό των χωρών καταναλωτών με ορυκτά 

καύσιμα, στα οποία και θα εστιαστεί η ανάλυση μας. 

3.2 Πετρέλαιο – Σημερινή θέση και προοπτικές του στην παγκόσμια 

αγορά. 

 Όταν μιλάμε για ενέργεια, η σκέψη πηγαίνει καταρχήν στο πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο. Αυτές είναι οι δύο κύριες πρώτες ύλες που εδώ και πολλές δεκαετίες 

κινούν τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη γεωργία, και συμβάλλουν στην 

                                            
14

  Έχει μια υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, είναι καθαρότερο καθώς και ευκολότερο τόσο 
για την αποθήκευση και τη μεταφορά. 
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τεχνολογική πρόοδο. Ειδικώς το πετρέλαιο, αποτελεί, από τον 19ο αιώνα, κύριο 

ενεργειακό πόρο, η κατοχή του οποίου αποτελεί επιδιωκόμενο στόχο, για την 

εξασφάλιση ισχύος, πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής. Ο εικοστός αιώνας 

δικαίως πήρε τον τίτλο «αιώνας του πετρελαίου», ενώ σε όλες τις διεθνείς και 

περιφερειακές πολεμικές συρράξεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις υπήρχε συχνά 

αναφορά στην ιστορία του πετρελαίου. (Παρίσης 2011, σελ 19) 

 Το πετρέλαιο είναι η πιο δημοφιλής πηγή ενέργειας και αναμένεται να 

παραμείνει έτσι για τα επόμενα χρόνια ακόμα και κάτω από τις πιο αισιόδοξες 

προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης των εναλλακτικών καυσίμων. Σε αντίθεση με 

την ηλιακή, αιολική και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το πετρέλαιο 

(όπως και τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα) είναι ένας πεπερασμένος σε απόθεμα 

πόρος. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η παγκόσμια παραγωγή θα κορυφωθεί 

μια μέρα και τελικά θα φθίνει μέχρι να εξαντληθεί. Το μοντέλο της κορύφωσης 

υποστηρίζει ότι ο ρυθμός παραγωγής ενός πεπερασμένου πόρου ακολουθεί σε 

μεγάλο βαθμό το συμμετρικό σχήμα-καμπύλη μιας καμπάνας15. Αυτή η θεωρία 

έχει από τότε πυροδοτήσει μια έντονη συζήτηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των 

αποθεμάτων πετρελαίου και την ικανότητα για την κάλυψη της παγκόσμιας 

ζήτησης στο μέλλον (Nick A.Owenn 2010).  

 Τα περισσότερα από τα στελέχη των εταιριών πετρελαίου στον κόσμο 

όπως και πολλοί αναλυτές και οικονομικοί σύμβουλοι απορρίπτουν την θεωρία της 

κορύφωσης της προσφοράς του πετρελαίου για τεχνολογικούς και οικονομικούς 

λόγους. Υποστηρίζουν ότι η τεχνολογική πρόοδος και οι νόμοι της αγοράς θα 

επεκτείνουν συνεχόμενα τη διάρκεια ζωής των παγκόσμιών αποδεδειγμένων 

αποθεμάτων πετρελαίου. 

 Τα παγκόσμια αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου το 2015 ανέρχονται 

σε 1.697 δισεκατομμύρια βαρέλια. Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 24%, ή 320 

δισεκατομμύρια βαρέλια, κατά την τελευταία δεκαετία και είναι επαρκή για να 

καλύψουν την παγκόσμια κατανάλωση τα επόμενα 51 χρόνια. Από το σύνολο των 

παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων Οι χώρες του ΟΠΕΚ κατέχουν το 

μεγαλύτερο μερίδιο (71,4%). (BP 2016) . Το πετρέλαιο παρέμεινε το 2015 το 

                                            
15

 Δηλαδή η παραγωγή αυξάνεται σταθερά μέχρι ένα σημείο κορύφωσης και μετά φθίνει 
συμμετρικά μέχρι να μηδενιστεί. 
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κορυφαίο καύσιμο σε κατανάλωση στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας για το 32,9% 

της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας16 

 Η Ρωσία διαθέτει το 6% των παγκόσμιων αποθεμάτων με το μερίδιο της 

στην παγκόσμια παραγωγή να ανέρχεται στο 12%. Εάν συνεχιστεί με αυτό τον 

ρυθμό η εξόρυξη του πετρελαίου τότε τα αποθέματά της διαρκούν για 25 χρόνια. 

Άρα συμπεραίνουμε ότι η απομείωση του υπόψη πόρου θα συμβεί πολύ νωρίτερα 

από ότι στις υπόλοιπες χώρες-παραγωγούς καθότι γίνεται υπερεκμετάλλευση. 

Συνεπώς η Ρωσία πρέπει άμεσα να επενδύσει σε έρευνες για νέα κοιτάσματα 

γεγονός που κάνει ακόμα πιο επιτακτική την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και 

συνεπώς την καθιστά περισσότερο εξαρτημένη στα Ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία 

αποτελούν όπως θα δούμε το σημαντικότερο μερίδιο των εξαγωγών της.    

3.3 Φυσικό αέριο - Σημερινή θέση και προοπτικές του στην παγκόσμια 

αγορά. 

 Η χρήση του φυσικού αερίου αναφέρεται στην Κίνα το 900 π.Χ. περίπου, 

όπου ανοίχθηκαν φρέατα και το αέριο μεταφερόταν με αγωγούς από μπαμπού. 

Στην Ευρώπη το φυσικό αέριο άρχισε να χρησιμοποιείται το 1790 όταν έγινε πιο 

εύκολη η μεταφορά, η αποθήκευση και η χρησιμοποίησή του στις μηχανές 

εσωτερικής καύσεως και στον φωτισμό δρόμων και σπιτιών. Η μέθοδος 

μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1920 και 

αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στη χρήση του αερίου. Μετά τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο ακολούθησε μια περίοδος ραγδαίας αύξησης της κατανάλωσης, που 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

 Στη δεκαετία του 1950 και του 1960 διάφορες ανακαλύψεις φυσικού αερίου 

έγιναν στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Βόρεια Θάλασσα. Η αναταραχή στις αγορές 

πετρελαίου, που προκλήθηκε από το αραβικό εμπάργκο 1973-1974, έδωσε 

περισσότερα κίνητρα για να τις καταναλώτριες χώρες να διαφοροποιήσουν το 

ενεργειακό τους μείγμα και να στραφούν στο φυσικό αέριο το οποίο εξελίχθηκε σε 

μια σημαντική πηγή ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Όμως το πρόβλημα της 

μεταφοράς του φυσικού αερίου δυσκόλευε την πλήρη αξιοποίηση των 

                                            
16

 Η υπόψη αύξηση στην κατανάλωση πετρελαίου είναι η μεγαλύτερη από το 1999 γεγονός που 
καταδεικνύει ότι υπάρχει αυξανόμενη τάση και ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στην κορύφωση που 
προβλέπει η συγκεκριμένη θεωρία. 
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παγκόσμιων αποθεμάτων καθώς αυτή γίνεται κυρίως με αγωγούς17. Από τη φύση 

τους οι αγωγοί δίνουν στο εμπόριο φυσικού αερίου περιφερειακό χαρακτήρα ένα 

από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη στις διεθνείς 

αναλύσεις. (Υπουργείο Ενέργειας, 2016) 

 Το 1960 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ήταν 470 δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα και το 1979 είχε τριπλασιαστεί φτάνοντας τα 1,459 τρισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα. Το 1970 το φυσικό αέριο αποτελούσε το 19% περίπου της 

καταναλισκόμενης παγκοσμίως ενέργειας, ένα ποσοστό που αυξήθηκε σε 21% το 

1990 και σε 24% το 2010. 

 

Χάρτης 1: Απεικόνιση τις παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου κατά χώρα 

(πηγή : wikipedia.org) 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις (BP 2016, σελ 4), η κατανάλωση φυσικού αερίου θα 

συγκλίνει (με αυξητική τάση) προς την κατανάλωση άνθρακα και  πετρελαίου (που 

θα έχουν μειωτική τάση) και το 2035 αναμένεται να καλύπτει περίπου το 26% των 

παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.18 

 Τα παγκόσμια αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου το 2015 

ανέρχονται σε 186,9 TCM (trillion cubic meters-Τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα), 

                                            
17

 Η μέθοδος μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1920 και 
αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στη χρήση του αερίου 
18

 Το 2014 η κατανάλωση ήταν 32% για το πετρέλαιο, 22% για το φυσικό αέριο και 30% για τον 
άνθρακα 
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και αρκούν για να καλύψουν 52,8 χρόνια της τρέχουσας παραγωγής. Τα 

αποθέματα έχουν αυξηθεί κατά 29,6 TCM κατά την τελευταία δεκαετία. Η Μέση 

Ανατολή κατέχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα (80 TCM, 42,8% του 

παγκόσμιου συνόλου), και έχει την υψηλότερη αναλογία του περιφερειακού λόγου 

αποθεμάτων προς ετήσια παραγωγή (129,5 χρόνια). Επιπλέον η Ρωσία αποτελεί 

την χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα με 48 TCM.19 (BP 2016, σελ 19) 

3.3.1 Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο - προς μια παγκόσμια αγορά Φυσικού 

Αερίου 

 Όταν το φυσικό αέριο ψύχεται στους -162°C μεταπίπτει από την αέρια στην 

υγρή φάση και μετατρέπεται στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ενώ ο όγκος 

του μειώνεται σε σχέση κατά 600 φορές περίπου. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται 

ευκολότερα με δεξαμενόπλοια σε μεγάλες αποστάσεις ή με ειδικά φορτηγά 

οχήματα στην ξηρά. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου επιτυγχάνεται σε 

εξειδικευμένες παραγωγικές μονάδες (LNG liquefaction terminals) συνήθως σε 

σχετικά μικρή απόσταση από τα πεδία παραγωγής. Η ανάπτυξη του LNG ήταν 

αργή λόγω των δαπανηρών τεχνολογιών που σχετίζονται με την παραγωγή, την 

αποθήκευση και την μεταφορά του. (Κακαρούνας et al. , 2005 , σελ 17) 

 Σήμερα η κατανάλωση υγροποιημένου φυσικού αερίου αντιστοιχεί στο 10% 

του συνόλου της παγκόσμιας κατανάλωσης ενώ πάνω από το 40% της αύξησης 

της παγκόσμιας προμήθειας αναμένεται να συμβεί μέσα στα επόμενα πέντε 

χρόνια, καθώς θα έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά έργων που αφορά στην 

δημιουργία σταθμών υγροποίησης. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι 

μέχρι το 2035, εκτιμάτε ότι η διακινούμενη ποσότητα LNG να ξεπεράσει αυτή του 

φυσικού αερίου μέσω αγωγών.  

 Η αυξανόμενη σημασία του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου 

θεωρείται ότι θα προκαλέσει μείωση του σημερινού εύρους τιμών πώλησης του 

φυσικού αερίου που προκύπτει από τον κατακερματισμό της παγκόσμιας αγοράς 

σε περιφερειακές20. Αναμένεται ότι οι σημερινές διαφοροποιημένες τιμές θα 

                                            
19

 Βέβαια πολλά επίσημα στοιχεία για ένα μεγάλο αριθμό χωρών δεν είναι διαθέσιμα καθότι 
αποτελούν κρατικά μυστικά γεγονός που ισχύει και για όλα τα επίσημα κοινοποιηθέντα αποθέματα 
πετρελαίου 
20

  Λόγω της διακίνησής του με αγωγούς τα δίκτυα των οποίων κατασκευάστηκαν κατόπιν 
μακροπρόθεσμων συμβολαίων μεταξύ των καταναλωτών και παραγωγών χωρών. Τα υπόψη 
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συγκλίνουν σταδιακά μέχρι να ισορροπήσουν  σε μία παγκόσμια μέση τιμή. (BP 

2016, σελ 4)21 

 

Χάρτης 2: Σταθμοί Αεριοποίησης Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη (πηγη: Global 

Warming Energy Foundation) 

    Στη Ευρώπη υπάρχουν (15) σταθμοί LNG που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 

λειτουργία22. Άλλοι 30 σταθμοί αεριοποίησης βρίσκονται υπό σχεδιασμό ή 

κατασκευή αλλά αφορούν κυρίως στις δυτικές ακτές της Ε.Ε και στοχεύουν κυρίως 

στην υποδοχή LNG από το σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ. 

3.3.2 Σχιστολιθικό Φυσικό Αέριο & Πετρέλαιο και η ανάπτυξη «πλωτών» 

αγωγών 

 Ένα παράλληλο γεγονός με την αλματώδη πορεία των τιμών του 

πετρελαίου την προηγούμενη δεκαετία και μέχρι το 2015 ήταν η λεγόμενη 

«επανάσταση του fracking» ή αλλιώς η «επανάσταση του σχιστόλιθικού αερίου και 

πετρελαίου (shale gas & oil)» στον τομέα των μη-συμβατικών πηγών ενέργειας 

                                                                                                                                    
συμβόλαια δεσμεύουν τις χώρες μεταξύ τους σε συγκεκριμένες τιμές και ποσότητες φυσικού αερίου 
για μεγάλο χρονικό διάστημα  
21

 Γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά του φυσικού αερίου τείνει από περιφερειακή να γίνει 
παγκόσμια. 
22

 Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο σταθμός αεριοποίησης LNG στη Ρεβυθούσα που έχει 
δυναμικότητα 5Mtpa. 
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υδρογονανθράκων. Η «επανάσταση» του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου 

προσομοιάζει ως γεγονός για πολλούς αναλυτές με την ίδρυση του ΟΠΕΚ την 

δεκαετία το ’60. Στις μέρες μας βιώνουμε τις τεχνολογικές, οικονομικές και 

γεωπολιτικές προεκτάσεις της εξέλιξης αυτής σε παγκόσμια κλίμακα. 

(Αμπαρτζιδης 2016) 

 Με τον όρο υδραυλική ρωγμάτωση (fracking/hydraulic fracturing)   

περιγράφεται η καινοτόμος μηχανολογική μέθοδος εξόρυξης και άντλησης του 

φυσικού αερίου και του πετρελαίου που συνδυάζει τεχνικές (ακτινικής-οριζόντιας) 

γεώτρησης με την χρήση υπερπεπιεσμένου ύδατος και ισχυρών διαβρωτικών 

χημικών στο χώρο συγκέντρωσης των υδρογονανθράκων που βρίσκονται σε 

στέρεα μορφή (ιζηματογενή σχιστολιθικά πετρώματα).23  

 Η σύναψη της διατλαντικής εταιρικής σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων 

μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής που είναι στις προτεραιότητες για το έτος 2016 θα 

επιχειρήσει να διασυνδέσει σταθερά σε μόνιμη βάση την ευρωπαϊκή με την 

αμερικάνικη αγορά, με κύριο στόχο να αποτρέψει τη χρήση της ενέργειας ως 

πολιτικό εργαλείο από τρίτους δρώντες όπως η Ρωσία, επιταχύνοντας την 

σταδιακή μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. 

 Ήδη η αρχή του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ με σχιστολιθικό αέριο 

έγινε στις 23 Μαρτίου 2016 όταν το πλοίο Intrepid της αμερικανικής εταιρείας 

INEOS μεταφέροντας 27500 κυβικά μέτρα «σχιστολιθικού» φυσικού αερίου από 

τις ΗΠΑ προσέγγισε στο Rafnes της Νορβηγίας και παράδωσε για πρώτη φορά 

στους Ευρωπαίους καταναλωτές φυσικό αέριο, που παράγεται στις ΗΠΑ. 

Επιπλέον στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 η εταιρεία παρέδωσε το πρώτο φορτίο 

σχιστολιθικού αερίου στην Σκωτία. (Moylan 2016) 

 Συνολικά η Αμερικάνικη εταιρεία INEOS έχει επενδύσει δύο (2) δις δολάρια 

για ένα επιχειρηματικό σχέδιο μεταφοράς του φυσικού αερίου από ΗΠΑ σε δύο 

δικές της πλέον εγκαταστάσεις της στην Νορβηγία (Rafnes) και στην Σκωτία 

(Grangemouth). Με 8 πλοία που θα χρησιμοποιεί για την μεταφορά, δημιουργεί 

                                            
23 Βασική προυπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η μέθοδος fracking απαιτεί την παρουσία μεγάλου 

όγκου ποσοτήτων νερού πέριξ των γεωτρήσεων και σημαντικές εκτάσεις γης που βρίσκονται σε 
μεγάλη απόσταση από αστικά περιβάλλοντα. 
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έναν οιονεί πλωτό αγωγό μεταφοράς καλύπτοντας τις ανάγκες σε κατανάλωση 

φυσικού αερίου περιοχών της Βόρειας Θάλασσας. (Σκουτέρης 2016) 

 Σήμερα η ΕΕ δεν ενθαρρύνει την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου στο έδαφός 

της διατηρώντας σοβαρές επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

διαδικασίας εξόρυξης24. Δεν υπάρχουν όμως επιφυλάξεις για την εισαγωγή του 

από τις ΗΠΑ, στο βαθμό που ο περιβαλλοντικός κίνδυνος δεν επιβαρύνει την 

Ευρώπη και το φθηνό παραγόμενο αέριο θα ενισχύσει τη βιομηχανία και την 

προσπάθεια ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία. Άλλωστε ο 

πρώην διευθύνων σύμβουλος της BP Tony Hayward έχει χαρακτηρίσει το 

σχιστολιθικό αέριο «game changer», δηλαδή καθοριστικό παράγοντα, ικανό να 

αλλάξει το παιχνίδι στα θέματα ενέργειας. (Πρωτονοταρίου 2014) 

 Οι κύριες γεωπολιτικές επιπτώσεις από την αναμενόμενη αύξηση στην 

εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου εκτιμάται ότι θα είναι: 

 Ενεργειακή αυτονομία χωρών που παραδοσιακά εξαρτώνται από τις 

εισαγωγές ορυκτού πετρελαίου και Φυσικού αερίου.25 

 Αύξηση αποθεμάτων και μείωση εξάρτησης ΗΠΑ & Ευρώπης από ξένες 

πηγές 

 Μετατροπή LNG terminals ΗΠΑ από σταθμούς εισαγωγής σε σταθμούς 

εξαγωγής με κύριο προμηθευτή την ΕΕ 

 Ανάπτυξη νέων πηγών αερίου, ενίσχυση ανταγωνισμού με προφανή οφέλη 

για τιμές αλλά και ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ (Νικολετόπουλος 2013) 

  

  

                                            
24

   Παρότι σε αρκετές χώρες έχουν βρεθεί εκμεταλλεύσιμα αποθέματα Σχιστολιθικού αερίου  
25

 Η Πολωνία, Ουκρανία και Μ Βρετανία θεωρούνται πρωτοπόροι στην ανάπτυξη σχιστολιθικού 
αερίου . Ενώ ίσως τα σημαντικότερα κοιτάσματα στην Ευρώπη βρίσκονται στην Ουκρανία 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εθνικοποίηση των πόρων και Διεθνοποίηση της 

ενεργειακής ασφάλειας 

 Ιστορικά διαπιστώνεται ότι η στρατηγική αξία των πρώτων υλών έγκειται 

κυρίως στον έλεγχό τους παρά στην κατοχή τους. Ειδικότερα, αναφερόμενοι σε 

στρατηγικές πρώτες ύλες, όπως τα ενεργειακά προϊόντα26, η κατοχή τους παρέχει 

κύρια πλεονεκτήματα στην οικονομία και την αυτονομία της βιομηχανικής 

παραγωγής, ενώ αντίθετα η έλλειψή τους μπορεί να επιφέρει σημαντικό πλήγμα ή 

να εξαναγκάσει σε αναζήτηση και προμήθειά τους από άλλες χώρες. Το τελευταίο 

μπορεί να έχει ως συνέπεια πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις και απώλεια 

πολιτικής ισχύος. (Παρίσης 2011, σελ 20) 

4.1 Η Εθνικοποίηση των Ενεργειακών Πόρων ως ένα σύγχρονο 

παράδειγμα εφαρμοσμένου Ρεαλισμού 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, ο οικονομικός ρόλος των κρατών διαρκώς 

μειώνεται και την θέση τους καταλαμβάνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς είναι 

αυτές που κατά κύριο λόγο αναλαμβάνουν επενδύσεις και πραγματοποιούν το 

μεγαλύτερο μέρος του διεθνούς εμπορίου. 

 Ωστόσο υπάρχει ένα βασικός κλάδος της παγκόσμιας οικονομίας, στον 

οποίο φαίνεται να ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Πρόκειται για τον κλάδο της 

ενέργειας και ειδικότερα, τον τομέα των υδρογονανθράκων. Κύριοι πυλώνες του 

τομέα αυτού αποτελούν οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρίες (National Oil Companies 

ή NOC) και πολύ λιγότερο οι φαινομενικά ιδιωτικοί ενεργειακοί κολοσσοί. Έτσι, δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι  σήμερα η πλειοψηφία των ενεργειακών 

αποθεμάτων ελέγχεται από παραδοσιακά κρατικά μονοπώλια και αναδυόμενες 

μερικώς ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις.27 (Bahgat 2011, σελ 14) 

                                            
26

 Ότι η ενέργεια είναι ένα στρατηγικό αγαθό με τεράστια σημασία για την γεωπολιτική κατέστη 
σαφές στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία , ξεκινώντας με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 
επεκτείνεται μέχρι τις μέρες μας στην διαμόρφωση των σύγχρονων διεθνών σχέσεων 
27

 Αρκεί να αναφερθεί ότι από τις 25 μεγαλύτερες σε ενεργητικό εταιρίες του κλάδου, οι 18 είναι 
NOC, ενώ από τα 40 μεγαλύτερα κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν μεταξύ 2006-2011, τα 28 
ανήκουν σε NOC. 
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 Η επανεμφάνιση αυτού του φαινομένου28 γνωστού ως εθνικισμού των 

πόρων έχει περιπλέξει ακόμη περισσότερο το διεθνές περιβάλλον έχοντας 

μεταβάλει την σχέση μεταξύ των εθνικών και διεθνών εταιρειών ενέργειας από 

συνεργασία σε αντιπαράθεση. Η μεγαλύτερη διεθνής μεταβολή που έχει να 

επιδείξει ο «εθνικισμός» αυτός, σημειώθηκε μεταξύ 1972 και 1980 στην Σαουδική 

Αραβία.29 

 Οι εθνικές εταιρείες ενέργειας, με τεράστια πρόσβασή στους ενεργειακούς 

πόρους αποτελούν σημαντικούς δρώντες στην  παγκόσμια πολιτική σκηνή ενώ 

ολοένα και περισσότερο καλούνται από τις κυβερνήσεις τους να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες για να υποστηρίξουν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής. Τα 

παραδείγματα είναι πολλαπλά, όπως η προσέγγιση της Κίνας με την Ρωσία, αλλά 

και η αντιπαράθεση της Ρωσίας με την Ουκρανία σε συνδυασμό με την 

προσέγγιση της ΕΕ με τις χώρες της Κασπίας Θάλασσας (Baker 2007).  

 Η εθνικοποίηση των ενεργειακών πόρων στοχεύει στον περιορισμό των 

εργασιών των ιδιωτικών εταιρειών και την άσκηση μεγαλύτερου εθνικού ελέγχου 

πάνω στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (Jaffe 2007, σελ 7). Με σημαντικά 

οφέλη για τα ίδια τα κράτη, ο «εθνικισμός των φυσικών πόρων» φαντάζει για την 

ώρα μη αναστρέψιμος, καθώς όπως πολύ χαρακτηριστικά, ο γκουρού του 

πετρελαίου, Σεϊχης Γιαμανί30, είπε «ο πετρελαϊκός κλάδος είναι υπερβολικά 

σημαντικός για να αφεθεί στην αγορά». Μέσω της δημιουργίας Κρατικών 

Επενδυτικών Ταμείων, από τα πλεονασματικά έσοδα των NOC, χώρες όπως η 

Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και η Νορβηγία, έχουν καταφέρει να βελτιώσουν κατά 

πολύ τις υποδομές και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους στο εσωτερικό, ενώ 

έχουν ισχυροποιήσει την εικόνα τους στο εξωτερικό. (Δίγκας 2014) 

 Είναι σαφές ότι ένα κράτος το οποίο διαθέτει αυξημένες πηγές πλούτου έχει 

την πολυτέλεια να χαράσσει πολιτικές, να συντάσσει προϋπολογισμούς και να 

                                            
28

 Αν και και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί παίκτες ήταν εταιρίες ιδιωτικών 
συμφερόντων, με πιο σημαντικές τις περίφημες «επτά αδελφές»: Esso/Exxon (USA), Mobil (USA), 
Gulf (USA), Texaco (USA), Chevron (USA), Royal Dutch Shell , British Petroleum (GB), από τα 
μέσα του ίδιου αιώνα παρατηρήθηκε ο επονομαζόμενος «εθνικισμός των φυσικών πόρων». 
29

 Η τότε αμερικανικών συμφερόντων Arabian American Oil Company (Aramco) εθνικοποιήθηκε 
πλήρως, αλλάζοντας χέρια μέσα σε 8 χρόνια. Γνωστή και ως «το Χρηματιστήριο του Πετρελαίου», 
είναι η μεγαλύτερη σε αξία εταιρία, ανεξαρτήτως κλάδου στον κόσμο, με παραγωγική ικανότητα 
12,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, την οποία και χρησιμοποιεί για να αυξομειώνει τις διεθνείς τιμές. 
30

 Υπουργός Πετρελαίου από το 1962 ως το 1986 και πρωταγωνιστής την εποχή της πρώτης 
πετρελαϊκής κρίσης, τη δεκαετία του 1970 
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διαθέτει κονδύλια για τις εν λόγω πολιτικές, χωρίς αυτό να έχει συνέπειες στους 

διαφορετικούς τομείς δράσης του. (Κουσκουβέλης 2004, Σελ 329). Άλλωστε είναι 

κοινά αποδεκτό ότι ο βαθμός πρόσβασης σε ενεργειακούς πόρους κατέχει 

κυρίαρχο ρόλο στην ισχύ των Κρατών αφού από αυτό εξαρτάται άμεσα ένα 

πλήθος οικονομικών και στρατιωτικών συντελεστών ισχύος. 

 Από την άλλη πολλοί υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος της αξιοποίησης της 

ενέργειας, ως βασική πηγή εσόδων από το κράτος και η αμέλεια των άλλων 

παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, δημιουργεί υπέρμετρη εξάρτηση και μπορεί 

να οδηγήσει σε κλυδωνισμούς, σε περιόδους κρίσης. Ως πρόσφατο παράδειγμα 

αποτελούν η Ρωσία και η Βενεζουέλα μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου.  

 Ανεξαρτήτως απόψεων, τα κράτη είναι οι κύριοι δρώντες στην ενεργειακή 

σκακιέρα και συνεπώς ο ρόλος που καλούνται να παίξουν οι Εθνικές εταιρίες 

ενέργειας σχετίζεται και διαμορφώνεται περισσότερο σύμφωνα με το εθνικό 

συμφέρον των κρατών που αντιπροσωπεύουν παρά με όρους εμπορικούς – 

οικονομικούς. Δηλαδή οι επιλογές που κάνουν, είναι δυνατόν να μην είναι οι πιο 

επικερδείς σύμφωνα με οικονομοτεχνικές αναλύσεις αλλά να εντάσσονται σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής που ακολουθεί το Κράτος για να εξυπηρετήσει τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντά του.  

 Άλλωστε όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kenneth Waltz «Όταν ο φτάσει ο 

κόμπος στο χτένι, τα κράτη αναδιατυπώνουν τους κανόνες βάσει των οποίων οι 

άλλοι δρώντες λειτουργούν» (Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής 1979)  

4.2 Οι Διεθνοποίηση των Απειλών της Ενεργειακής Ασφάλειας  

 Λόγω της αλληλοεπίδρασης μεταξύ των οικονομικών και στρατηγικών 

συμφερόντων, η ενεργειακή ασφάλεια επηρεάζεται από μια σειρά γεωπολιτικών 

απειλών οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το διεθνές περιβάλλον. Μια συνοπτική 

αναφορά σε αυτές καταδεικνύει άμεσα το πώς η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι 

υπόθεση ενός κράτους άλλα επηρεάζεται άμεσα από τo Διεθνές Περιβάλλον και 

είναι κατά κύριο λόγο αντικείμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυρίων δρώντων 

του διεθνούς συστήματος. Μεταξύ των κύριων απειλών για την ενεργειακή 

ασφάλεια είναι: (Bahgat 2011, σελ 15) 
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 Εσωτερική αστάθεια: Όπως εμφύλιοι πόλεμοι, θρησκευτική ή εθνοτική βία 

μπορούν να διαταράξουν την παραγωγή αλλά και την διακίνηση. 

 Πολιτικά κίνητρα: Για πολιτική σκοπιμότητα και ως μέσω εκβιασμού μπορεί 

να αποφασιστεί η αναστολή της προμήθειας πετρελαίου ή φυσικού αερίου από ένα 

μεγάλο εξαγωγέα η οποία να διαταράξει ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια σε 

πολλές χώρες καταναλωτές.31 

  Τρομοκρατικές επιθέσεις: Ειδικά σε ενεργειακές υποδομές απειλούν τον 

αδιάλειπτο εφοδιασμό σε ενεργειακά προϊόντα και απαιτούν τεράστια δαπάνη για 

την προστασία των εγκαταστάσεων της ενέργειας.  

 Οικονομικές κυρώσεις: Όταν επιβάλλονται εναντίον μιας μεγάλης χώρας-

παραγωγού μπορεί να της στερήσουν τις ελάχιστες αναγκαίες ξένες επενδύσεις 

στον τομέα της ενέργειας. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εξερεύνηση-

εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εξόρυξης 

με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα σημαντική μείωση στην 

παραγωγή προϊόντων υδρογονανθράκων 32.  

 Εδαφικές διαφορές: Μπορεί να αυξήσουν την ένταση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών και να εμποδίσουν την πλήρη αξιοποίηση των 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων καθότι αυτά επικάθονται σε υπόγειες εδαφικές 

κοιλότητες των οποίων η εδαφική κυριαρχία παραμένει ασαφής και διεκδικούμενη 

σε περισσότερες των δύο πολλές φορές χωρών33. (Bahgat 2011, σελ 16) 

 Ο κατάλογος των απειλών δεν εξαντλείται εδώ, ωστόσο αυτά τα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα απεικονίζουν μερικές από τις μεγάλες εσωτερικές 

                                            

31  Για παράδειγμα κατά τα τελευταία χρόνια η Ρωσία σταμάτησε κατ’ επανάληψη την ροή του 

φυσικού αερίου προς την Ουκρανία. Οι λόγοι είναι ένας συνδυασμός διαφωνίας για τις τιμές και τη 
δυσαρέσκεια της Μόσχας ως προς τις πολιτικές εξελίξεις στο Κίεβο. Αυτές οι διακοπές είχαν ένα 
ευρύ αντίκτυπο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθώς ένα σημαντικό ποσοστό του ρώσικου 
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη διέρχεται από την Ουκρανία 
32  Η σοβαρή μείωση της παραγωγή πετρελαίου της Λιβύης για το μεγαλύτερο μέρος της 

δεκαετίας του 1990 μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς κυρώσεις που είχαν 
επιβληθεί στην Τρίπολη.  
33

  Οι πέντε χώρες που μοιράζονται της Κασπίας Θάλασσας (Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, το 
Καζακστάν, τη Ρωσία και το Τουρκμενιστάν) 

έχουν
 αποτύχει να συμφωνήσουν για το πώς θα 

διαιρεθεί η περιοχή μεταξύ τους. Η απουσία ενός ξεκάθαρου και κοινά αποδεκτού νομικού 
πλαισίου έχει εμποδίσει την βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
της Κασπίας. 
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και εξωτερικές προκλήσεις που απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια. Επιπλέον 

καταδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους μία χώρα πρέπει να εξετάζει 

προσεκτικά το συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον προκειμένου να 

εντοπίζει αναδυόμενες απειλές για την ενεργειακή της ασφάλεια.  

4.3 Γεωπολιτική και Ενεργειακοί πόροι 

 Γεωπολιτική (geopolitics) είναι η μελέτη των διεθνών σχέσεων από μια 

χωρική ή γεωγραφική οπτική. Η παραδοσιακή γεωπολιτική προσέγγιση ασχολείτο 

με τις έννοιες του χώρου και της ισχύος και ανέλυε τη μεταξύ τους σχέση. Τις 

τελευταίες δεκαετίες αυτή η προσέγγιση έχει συμπληρωθεί (ή και αντικατασταθεί) 

από την αντίληψη ότι τα ζητήματα που έχουν αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο 

είναι καλύτερα να αναλύονται εφαρμόζοντας μια ολιστική προσέγγιση και όχι 

ξεχωριστά. (Κολιόπουλος 2008, σελ 201) 

 Ίσως ο επιφανέστερος γεωπολιτικός αναλυτής είναι ο βρετανός Χάλφορντ 

Μακίντερ (Mackinder, 1861-1947). Ο Μακίντερ περιέγραψε ένα από την φύση του 

δυναμικό που περικλείει το ασιατικό τμήμα της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Το 

δυναμικό αυτό βασίζεται στο ότι η περιοχή αυτή είναι δυσπρόσιτη τόσο από τον 

νότο (οροσειρές που ξεκινούν από τον Καύκασο και εκτείνονται ίσαμε τα Ιμαλάια 

και τα Αλτάια όρη) όσο και από τον βορρά (παγετώνες) καθώς και στο ότι 

προσφέρει δυνατότητα ελιγμών σε χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις. 

 Επεκτείνοντας τον παραπάνω συλλογισμό του Μακίντερ στην ενέργεια 

διαπιστώνουμε ότι δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός η ανάπτυξη των ενεργειακών 

αγωγών της Ρωσίας σχεδόν αποκλειστικά με την Ευρώπη. Υπάρχει δηλαδή μία 

ντετερμινιστική  διάσταση στο πως εξελίχθηκαν οι ενεργειακές σχέσεις των δύο 

πλευρών αλλά και στο πως θα εξελιχθούν στο μέλλον.   

 Η σύγχρονη γεωπολιτική σκέψη έχει σε μεγάλο βαθμό προβεί σε σύνθεση 

των θεωριών των διεθνών σχέσεων και της γεωγραφικής οπτικής. Με βάση αυτή 

την σύνθεση έχουν επικρατήσει τρεις τάσεις στη γεωπολιτική ανάλυση: 

 Αναδεικνύεται η μεγάλη βαρύτητα των θαλάσσιων επικοινωνιών για 

στρατιωτικούς και οικονομικούς σκοπούς. 
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 Δίνεται αυξημένη έμφαση στο γεωπολιτικό δυναμικό της Ευρασίας, σε 

σχέση με την οποία η Αφρική υποβαθμίζεται, ενώ η Αμερική βρίσκεται κάπου 

ενδιάμεσα. 

 Προτάσσεται σε κυρίαρχο γεωπολιτικό στοιχείο με κομβικό ρόλο ο έλεγχος 

της παραγωγής και διακίνησης των ενεργειακών πηγών. (Κολιόπουλος 2008, σελ 

207) 

Όσο αφορά στην τρίτη διάσταση αποτελεί έναν αυτόνομο τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης της γεωπολιτικής σκέψης. Πράγματι ο έλεγχος των ενεργειακών 

πρώτων υλών αποτελεί στρατηγικό στοιχείο και παράγοντα ισχύος για όλες τις 

χώρες, κυρίως τις μεγάλες δυνάμεις. Παράλληλα αποτελεί και σημαντικό 

συντελεστή οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης, και άρα παράγοντα εσωτερικής 

νομιμοποίησης της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούν οι χώρες. Δηλαδή για 

χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο τα εφοδιαστικά ενεργειακά σοκ ή η απειλή αυτών 

μπορεί είναι αρκετό για να δικαιολογήσουν ακόμα και ανάμειξη σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις.  Ωστόσο συχνά αποβαίνει αιτία πολιτικών πιέσεων ή ακόμα και 

στρατιωτικών επεμβάσεων εκ μέρους μεγαλυτέρων δυνάμεων προς τις πιο 

αδύναμες χώρες. (Παρίσης 2011, σελ 20). Στην επόμενη ενότητα εξετάζεται η 

τρίτη διάσταση υπό το πρίσμα του γεωχωρικού παράγοντα. 

4.4 Η γεωχωρική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας 

Τεράστιες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων διακινούνται καθημερινά από 

τις χώρες παραγωγούς στους καταναλωτές παγκοσμίως από χερσαίες και 

θαλάσσιες διαδρομές γεγονός που δίνει στην ενεργειακή ασφάλεια μία γεωχωρική 

διάσταση καθόσον η γεωπολιτική αστάθεια των περιοχών διέλευσης αποτελεί το 

κυρίαρχο λόγο δημιουργίας ενεργειακής ανασφάλειας στα κράτη.  

Ο κύριος όγκος των ενεργειακών προϊόντων ως πιο οικονομικός και 

ευέλικτος είναι δια θαλάσσης και συνεπώς σημαντική πρόκληση αποτελεί η 

ασφάλεια των θαλάσσιων οδών. Το εμπόριο της ενέργειας εξαρτάται από την 

ασφάλεια των χιλιάδων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν εκατομμύρια τόνους 

πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα από τις χώρες παραγωγής στους 

καταναλωτές. Αυτά τα δεξαμενόπλοια διασχίζουν συγκεκριμένα και στρατηγικά 

περάσματα τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο συγκεκριμένων κρατών τα οποία 
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συχνά εκμεταλλεύονται για διεθνείς πολιτικές σκοπιμότητες επηρεάζοντας την 

ομαλή διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων.  

Η ασφάλεια των θαλασσίων οδών αν και παίζει σημαντικό ρόλο για την 

Ελλάδα ως διαμετακομιστικό κόμβο δεν διαδραματίζει των πρωταρχικό ρόλο στα 

πλαίσια της ΕΕ και της σχέσης της με την Ρωσία. Σε αυτήν την σχέση κυρίαρχο 

λόγο έχουν οι αγωγοί. 

Συνεπώς στην ανάλυσή μας σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι αγωγοί 

διέλευσης που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

στους καταναλωτές. Κανονικά υπάρχουν τουλάχιστον τρία μέρη σε οποιαδήποτε 

συμφωνία για έναν αγωγό διέλευσης, το καθένα από τα οποία βρίσκεται σε 

διαφορετικά κυρίαρχα κράτη. Αυτά είναι ο παραγωγός του πετρελαίου ή του 

φυσικού αερίου, τον καταναλωτή και το τρίτο μέρος - η χώρα διέλευσης που 

μπορεί να είναι περισσότερες από μία. Η ιστορία των αγωγών διέλευσης 

πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι γεμάτη από συγκρούσεις και διαφωνίες. Οι 

αιτίες αυτών των συγκρούσεων διαχωρίζονται ως εξής:  

 Πολλές χώρες με διαφορετικά γεωπολιτικά συμφέροντα εμπλέκονται 

στην κατασκευή και λειτουργία ενός αγωγού. 

 Δεν υπάρχει μία κεντρική κοινά αποδεκτή νομική αρχή που να 

ρυθμίζει τις διαφωνίες και να επιβάλει κυρώσεις. 

 Η εκμετάλλευση των αγωγών απαιτεί την κατανομή των κερδών 

μεταξύ διαφορετικών κρατών. (Stevens 2009, σελ 14) 

Διαπιστώνουμε ότι τα αίτια εδράζονται στην καρδία του πολιτικού 

ρεαλισμού αφού ως κύριες αιτίες αστάθειας στις ενεργειακές σχέσεις των χωρών 

αποτελούν το άναρχο διεθνές περιβάλλον (έλλειψη κοινά αποδεκτής νομικής 

αρχής), αντικρουόμενα συμφέροντα, και πάλη για τα σχετικά και όχι απόλυτα 

κέρδη. 

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι παρότι η γεωγραφία παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια πρέπει πάντα να συνεξετάζεται και να 

συσχετίζεται με άλλους παράγοντες. Άλλωστε μία κατηγορία που έχει διατυπωθεί 
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εναντίον της γεωπολιτικής είναι ότι είναι μονοδιάστατη και συνεπώς έχει 

περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Στην πραγματικότητα η γεωπολιτική έχει μεγάλη 

εξηγητική ικανότητα, αρκεί να μην ξεπέφτει στο επίπεδο του απλοϊκού 

γεωγραφικού ντετερμινισμού. (Κολιόπουλος 2008, σελ 201) 

4.5 Ο Κυρίαρχος Ρόλος των Διεθνών Σχέσεων  

Συνοψίζοντας, η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα 

μεμονωμένο ζήτημα, αλλά είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου πάζλ που συνθέτει τις 

διεθνείς σχέσεις μεταξύ των εθνών. Οι γενικότερες σχέσεις μεταξύ των κρατών 

αναμένεται να επηρεάσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια σε βαθμό ανάλογο με 

την ενεργειακή αλληλεξάρτηση που έχουν αλλά και το αντίστροφο. Επιπλέον, η 

ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πλέον εσωτερικό ζήτημα του κάθε μεμονωμένου 

κράτους αλλά πρέπει να εξετάζεται τουλάχιστον σε τρία επίπεδα 

αλληλεπιδράσεων: διασυνοριακό, περιφερειακό και διεθνές. 

Παρά τις εύλογες ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ενεργειακών 

πόρων για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση του κόσμου, φαίνεται ότι 

τα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων στον κόσμο είναι επαρκής για την 

αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας κατανάλωσης στο εγγύς μέλλον34. Έτσι 

λοιπόν αναμένεται ότι η γεωλογία θα έχει πολύ μικρότερο ρόλο στην ενεργειακή 

ασφάλεια από την γεωπολιτική.  

Συνεπώς το τι συμβαίνει «πάνω από το έδαφος» θα είναι ο κυρίαρχος 

παράγοντας διαμόρφωσης των παγκόσμιων αγορών ενέργειας σε σχέση με το τι 

συμβαίνει «κάτω από το έδαφος» 

 

  

                                            
34

 Τουλάχιστον μέχρι το 2065 σύμφωνα με τα υπάρχοντα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα και σταθερή 
άνοδο της παγκόσμιας ζήτησης 



-33- 

 

Κεφάλαιο 5: Ασφάλεια εφοδιασμού - ζήτησης και η Διπλωματία 

των Αγωγών 

 Η πιο χαρακτηριστική κατηγοριοποίηση στις έννοιες της ενεργειακής 

ασφάλειας βρίσκεται μεταξύ των χωρών εισαγωγέων και των εξαγωγέων 

ενέργειας, που προκύπτουν από την έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού για 

τις πρώτες και την ασφάλεια της ζήτησης για τις δεύτερες. Ενώ δεν πρέπει η 

ενεργειακή ασφάλεια του εφοδιασμού να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη βαρύτητα 

από την αυτή της ζήτησης, όπως συνήθως συμβαίνει καθότι ως ευρωπαίοι πολίτες 

βιώνουμε την πρώτη35  

 Παρόλα αυτά μέχρι στιγμής οι περισσότερη βιβλιογραφία σχετικά με την 

ενεργειακή ασφάλεια επικεντρώνεται στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

των χωρών εισαγωγέων. Πράγματι, ο τυπικός ορισμός της ενεργειακής ασφάλειας 

από τα Ηνωμένα Έθνη αφορά μόνο την ασφάλεια του εφοδιασμού.  

 Ωστόσο, για τις χώρες εξαγωγής ενέργειας, η διεθνή ενεργειακή ασφάλεια 

σημαίνει σταθερή ροή των εξαγωγών ενέργειας σε «Λογική» τιμή που μπορεί να 

εξασφαλίσει όχι μόνο τις νέες ενεργειακές επενδύσεις αλλά και τις γενική 

οικονομική ανάπτυξη /ευημερία της χώρας36. (Secretariat 2015, σελ 10) 

5.1 Η Ευρωπαϊκή Οπτική της Ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδιασμού  

 Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

δικαιολογημένα προσελκύσει το ενδιαφέρον πολιτικών, ερευνητών και 

δημοσιογράφων. Δεδομένης  της διαρκώς αυξανομένης ζητήσεως ενέργειας στην 

αγορά των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λογικό να επιδιώκει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή την χάραξη μίας πολιτικής η οποία να εξασφαλίζει αφ’ ενός 

την εισροή των μεγίστων δυνατών ποσοτήτων ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά 

και αφ’ ετέρου τη μέγιστη δυνατή διαφοροποίηση της προελεύσεως αυτών των 

                                            

35 πολλές χώρες εξαγωγής όπως η Ρωσία αντιμετωπίζουν την ενεργειακή ανασφάλεια εξίσου 

έντονα όπως οι χώρες εισαγωγής . 
36

 Δεν είναι σαφές πότε οι εξαγωγές χώρες ενέργειας άρχισαν να υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια της 
ζήτησης για ενέργεια θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, ήταν 
κατά πάσα πιθανότητα αφότου η τιμή του πετρελαίου κατάρρευσε το 1986. 
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ποσοτήτων, καθώς και την μέγιστη δυνατή ποικιλία τους. (Γρηγοριάδης 2008, σελ 

27) 

 Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο που εκδόθηκε το 2007 από την Ευρωπαική 

επιτροπή: «Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να προσανατολίζεται στην 

εξασφάλιση, της ευημερίας των πολιτών της και την εύρυθμη λειτουργία της 

οικονομίας, την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των ενεργειακών προϊόντων στην 

αγορά, σε τιμή που να είναι προσιτή για όλους τους καταναλωτές (ιδιώτες και 

βιομηχανικούς), με σεβασμό του περιβάλλοντος και προοπτική αειφόρου 

ανάπτυξης.» (Commission 2007) 

 Όπως παρατηρούμε δεν επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της ενεργειακής 

αυτάρκειας ή η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης, αλλά η μείωση των κινδύνων που 

συνδέονται με αυτήν. Η ενεργειακή πολιτική έχει προσλάβει στις ημέρες μας 

κοινοτικές διαστάσεις. Τα κράτη μέλη αλληλεξαρτώνται τόσο στα θέματα της 

καταπολέμησης των κλιματικών μεταβολών, όσο και στα θέματα της δημιουργίας 

της εσωτερικής αγοράς.  

 Η Κοινότητα δύναται να παρέμβει ασκώντας στις αρμοδιότητες που έχει σε 

πολυάριθμους τομείς και ιδίως στα θέματα της εσωτερικής αγοράς, της 

εναρμόνισης, του περιβάλλοντος και της φορολογίας. Παρόλα αυτά, η ανυπαρξία 

πολιτικής συναίνεσης προς στήριξη της κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής 

περιορίζει τις δυνατότητες παρέμβασης.  

5.2 Η Ρωσική Οπτική της Ασφάλειας της Ενεργειακής Ζήτησης   

 Μεταξύ των χωρών εξαγωγής ενέργειας, η Ρωσία είναι η πιο γνωστή για 

την εξάρτηση της από την  ενεργειακή ζήτηση. Στη σύνοδο κορυφής της G8 το 

2006, ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι «τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

εξασφάλιση αξιόπιστης προμήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για να 

εξασφαλιστεί σταθερή ζήτηση". (Secretariat 2015) 

 Το κύριο έγγραφο της ενεργειακής πολιτικής της Μόσχας, η Ενεργειακή 

Στρατηγική έως το 2030 αναφέρει την ενεργειακή ασφάλεια ως ένα από τους 

κύριους στρατηγικούς του στόχους. Παρά το γεγονός ότι η στρατηγική δεν δίνει 
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σαφή ορισμό της ενεργειακής ασφάλειας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ρωσική 

κυβέρνηση αναγνωρίζει την ασφάλεια του εγχώριου εφοδιασμού και τη διεθνής 

ζήτησης ως κύριες προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας. Όσον αφορά τη διεθνή 

ενεργειακή ασφάλεια της ζήτησης επιδιώκει σταθερές σχέσεις με τους 

παραδοσιακούς καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα αναζητά νέους αξιόπιστους 

καταναλωτές των ρωσικών ενεργειακών πόρων. (Ministry of Energy of the 

Russian Federation 2010, σελ 11-12) 

 Οι ανησυχίες της Ρωσίας σχετικά με την ασφάλεια της ζήτησης εντείνονται 

σε σχέση με την παροχή φυσικού αερίου τους στην Ευρώπη. Πίσω από αυτή την 

ανησυχία είναι η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ37 και η 

υποτονική ζήτηση φυσικού αερίου και η πρόσφατη ουκρανική κρίση.  

 Ειδικότερα η Gazprom αντιτίθεται σθεναρά στο Τρίτο Ευρωπαϊκό 

Ενεργειακό Πακέτο το οποίο προβλέπει αποτελεσματική πρόσβαση τρίτων σε 

υποδομές φυσικού αερίου και τον αυστηρό διαχωρισμό, είτε μέσω ιδιοκτησίας ή 

λειτουργικά. Παράλληλα η μειωμένη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σε 

συνδυασμό με την αύξηση της αστάθειας στην αγορά φυσικού αερίου, ανάγκασε 

την Gazprom να μειώσει τις τιμές εξαγωγής του προς μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες 

(secretarian 2004, σελ 14).  

5.3 Οι Χώρες Διέλευσης και ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Παιχνίδι 

 Η μεταξύ απόσταση του παραγωγού από τον καταναλωτή διαμορφώνει τον 

τρόπο, τον χρόνο και τον χώρο μεταφοράς του προϊόντος. Χώρες με ουσιαστικά 

ασήμαντο ρόλο στην ενεργειακή αγορά μέχρι σήμερα, μετατρέπουν την 

γεωγραφική τους θέση σε διαπραγματευτική ικανότητα, οριζόμενη από το μέγεθος 

των αναγκών εκατέρωθεν χωρών να μεταφέρουν την ενέργεια τους. (Κουρνιώτης 

2015)  

 Υπάρχουν αρκετές σημαντικές παγκόσμιες οδοί μεταφοράς για τα 

ενεργειακά προϊόντα. Από  άποψη  ασφαλείας  λοιπόν,  ως  σήμερα  είχαμε  να  

αξιολογήσουμε  ως  πρώτο κίνδυνο  τον  κίνδυνο  προμήθειας  /  προμηθευτού.  

Υπό το φώς των νεωτέρων όμως εξελίξεων πρέπει πλέον να δίνεται ευλόγως 
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 Ειδικότερα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εργαστεί σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς με 
στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου 
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ιδιαίτερη προσοχή στον ενδεχόμενο κίνδυνο που συνδέεται με τις χώρες διέλευσης 

(transit risk) (Γεννηματάς 2014, σελ 2) 

 Όπως προκύπτει και από τις προηγηθείσες διαπιστώσεις, ο ενεργειακός 

εφοδιασμός είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί από κράτη που αποτελούν 

ενεργειακούς κόμβους διέλευσης,  για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. 

Η πολιτικοποίηση των ενεργειακού εφοδιασμού μπορεί να οδηγήσει στην 

αναστολή της ομαλής ροής ενεργειακών πόρων38. Η όποια, λοιπόν, δυσλειτουργία 

των ενεργειακών δικτύων λόγω της εκμετάλλευσής τους για την εξυπηρέτηση 

πολιτικών στόχων καθιστά απαραίτητη την α-πολιτικοποίηση του ενεργειακού 

εφοδιασμού. 

 

Χάρτης 3: Το Ευρωπαϊκό δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου (πηγή: Southfront.org) 
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 όπως επί παραδείγματι συνέβη με τις ρωσο-ουκρανικές κρίσεις του φυσικού αερίου το 2006 και 
το 2009. 
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 Η ΕΕ επιχειρεί λοιπόν όχι μόνο να διαμορφώσει μια ανταγωνιστική 

Εσωτερική Αγορά Ενέργειας αλλά και να επεκτείνει τους ενωσιακούς ενεργειακούς 

θεσμούς και έξω από τα σύνορα της διαμορφώνοντας τρόπο τινά και άλλες 

περιφερειακές αγορές ενέργειας δίπλα στην «αυλή» της που θα λειτουργούν με το 

ίδιο όμως θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 

εναλλακτικές επιλογές σε πόρους και διαδρομές ενεργειακού εφοδιασμού και να 

ενισχύσει κατ’ επέκταση την ενεργειακή της ασφάλεια (Αλιγιζάκη 2014) 

 Σε ότι αφορά την διακίνηση φυσικού αερίου από την Ρωσία προς την 

Ευρώπη, είναι σαφές ότι ο προτεινόμενος αγωγός South Stream, παρά τις 

οικονομικές αβεβαιότητες (κυρίως χρηματοδοτικές  αλλά  και  επί  μέρους 

βιωσιμότητας)  που  συνδέονται  μαζί  του, παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι 

παρακάμπτει την Ουκρανία και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν. 

Ταυτόχρονα θα αυξήσει σημαντικά την γεωστρατηγική σημασία των χωρών (της 

ΝΑ Ευρώπης)  από τις οποίες θα διέλθει. Παρόμοιο όφελος παρουσιάζει και ο 

ανταγωνιστικός αγωγός Nord Stream II39. (Γεννηματάς 2014, σελ 3) 
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 Η πολιτική βούληση των χωρών που υποστηρίζουν την υλοποίηση εκάστου σχεδίου και η 
δυνατότητά τους να επιβάλουν την θέληση τους, θα κρίνει ποιο από τα δύο σχέδια θα υλοποιηθεί 
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Κεφάλαιο 6ο: Ανάλυση Κυρίων Δρώντων  

6.1 Η ενεργειακή ταυτότητα της ΕΕ  

 Οι πολίτες των κρατών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

απολαμβάνουν ένα από τα υψηλότερα βιοτικά επίπεδα στον κόσμο. Οι οικονομίες 

τους, και ο τρόπος ζωής βασίζεται στον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό, 

ιδιαίτερα σε ορυκτά καύσιμα. Η ΕΕ πάσχει από σοβαρή έλλειψη εγχώριων 

αποθεμάτων ενέργειας. Αυτός ο συνδυασμός της υψηλής ενεργειακής ζήτησης και 

της περιορισμένης παραγωγής σημαίνει ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στον 

εφοδιασμό από άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.  

6.1.1 Παραγωγή Ενέργειας 

 Η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ ανήλθε συνολικά σε 790 

εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ)40 το 2013. Αυτό αποτέλεσε 

συνέχεια της γενικά καθοδικής τάσης που παρατηρούνταν τα τελευταία χρόνια, με 

εξαίρεση κυρίως το 2010, οπότε η παραγωγή ανέκαμψε μετά τη σχετικά έντονη 

μείωση της το 2009, που συνέπεσε με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. 

Εξεταζόμενη σε πιο μακροχρόνιο πλαίσιο, η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 

στην ΕΕ ήταν κατά 15,4 % χαμηλότερη το 2013 σε σχέση με μια δεκαετία 

νωρίτερα. Η εν γένει καθοδική τάση της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας στην 

ΕΕ μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να αποδοθεί στην εξάντληση των πρώτων υλών 

και /ή στο γεγονός ότι οι παραγωγοί θεωρούν μη επικερδή την εκμετάλλευση των 

περιορισμένων πόρων. (eurostat/statistics 2016) 

 Το 2013 το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ σημειώθηκε στη Γαλλία, με ποσοστό 17,1 % του 

συνόλου της ΕΕ, ενώ ακολουθούσαν η Γερμανία (15,3 %) και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (13,9 %). Σε απόλυτα μεγέθη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις της παραγωγής 

πρωτογενούς ενέργειας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που μεσολάβησε ως το 

2013 καταγράφηκαν στις Κάτω Χώρες (κατά 11,0 εκατομμύρια ΤΙΠ), στην Ιταλία 

(9,1 εκατομμύρια ΤΙΠ) και τη Σουηδία (4,3 εκατομμύρια ΤΙΠ). Αντίθετα, η 

παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 135,4 
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 Ο τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (ton ή tonne of oil equivalent – toe) είναι μονάδα ενέργειας. 
Ένας Τ.Ι.Π. ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλύεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου 
και είναι περίπου ίσος με 42 GJ. Καθώς όμως το αργό πετρέλαιο δεν έχει πάντα την ίδια σύνθεση, 
η τιμή αυτή ορίζεται βάσει σύμβασης 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Tonnes_of_oil_equivalent_%28toe%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB_%28%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%29
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εκατομμύρια ΤΙΠ, ενώ η Γερμανία (-14,3 εκατομμύρια ΤΙΠ) και η Δανία (-11,6 

εκατομμύρια ΤΙΠ) ήταν τα μόνα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που ανέφεραν διψήφια 

συρρίκνωση όσον αφορά τα επίπεδα παραγωγής τους. (eurostat/statistics 2016) 

6.1.2 Εισαγωγή Ενέργειας 

 Η μείωση της πρωτογενούς παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα, λιγνίτη, 

αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και, πιο πρόσφατα, πυρηνική ενέργεια είχε ως 

αποτέλεσμα την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές 

πρωτογενούς ενέργειας προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, αν και η κατάσταση 

αυτή σταθεροποιήθηκε στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κρίσης. (eurostat/statistics 2016) 

 Οι εισαγωγές πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ υπερέβησαν τις εξαγωγές 

κατά περίπου 909 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2013. Οι μεγαλύτεροι καθαροί εισαγωγείς 

πρωτογενούς ενέργειας ήταν, σε γενικές γραμμές, τα πλέον πυκνοκατοικημένα 

κράτη μέλη της ΕΕ, εξαιρουμένης της Πολωνίας41 

 .  

Διάγραμμα 1: Εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ κατά είδος καυσίμου (Πηγή: . 

(Energy 2016, σελ 67) 

                                            
41

  Όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εγχώρια αποθέματα άνθρακα 
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 Από το 2004 ο μοναδικός καθαρός εξαγωγέας πρωτογενούς ενέργειας 

μεταξύ των κρατών μελών ήταν η Δανία, αλλά, το 2013, οι εισαγωγές ενέργειας 

της Δανίας υπερέβησαν τις εξαγωγές έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλέον κράτη 

μέλη της ΕΕ που να είναι καθαροί εξαγωγείς ενέργειας. (Energy 2016, σελ 66) 

 Η προέλευση των εισαγωγών ενέργειας στην ΕΕ έχει μεταβληθεί σε κάποιο 

βαθμό τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ρωσία έχει διατηρήσει τη θέση της ως 

βασικού παρόχου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει αναδειχθεί 

κορυφαίος πάροχος στερεών καυσίμων. 

 Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές στερεών καυσίμων στην ΕΕ 

αυξήθηκε από 13,2 % το 2003 σε 30,0 % έως το 2009, πριν να μειωθεί ελαφρά σε 

25,9 % έως το 2012 και να ανέλθει και πάλι σε 28,8 % το 2013. Σε αντίθεση, το 

μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου μειώθηκε από 44,8 % σε 

30,1 % μεταξύ 2003 και 2010, όμως η εξέλιξη αυτή αντιστράφηκε με αυξήσεις στη 

συνέχεια που είχαν ως αποτέλεσμα μερίδιο 39,3 % το 2013. Στη διάρκεια των 10 

ετών, η Νορβηγία παρέμεινε ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής εισαγωγών 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ. 

 

 

Διάγραμμα 2: Εισαγωγές φυσικού αερίου στην ΕΕ (Ανά τρίμηνο 2014 – 2016): 

Πηγή (Commission 2016, σελ 10) 
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 Το 2013, περίπου 33,5 % των εισαγωγών αργού πετρελαίου στην ΕΕ 

προερχόταν από τη Ρωσία, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από εκείνα που 

καταγράφηκαν μεταξύ 2010 και 2012. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 28,9% 10 

2014 καθώς εξελισσόταν η κρίση στην Ουκρανία. Ωστόσο παραμένει σχέδόν 

τριπλάσιο από τον δεύτερο εισαγωγέα που είναι η Νορβηγία.  

 

 

Διάγραμμα 3: Εισαγωγές πετρελαίου στην ΕΕ ανά χώρα (2014) : Πηγή ( (Kiernan 

2015)  

 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή αγορά 

ενέργειας απέχει πολύ από το να θεωρείται διαφοροποιημένη καθώς παρουσιάζει 

αυξημένη εξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές. Από την άλλη μεριά παρατηρείται 

σταδιακή απεξάρτηση η οποία όμως ειδικά όσο αφορά το φυσικό αέριο είναι 

πλασματική καθώς οφείλεται σε υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων της 

Νορβηγίας τα οποία εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν σύντομα. Δηλαδή η ΕΕ αγοράζει 

χρόνο με κόστος μια μελλοντική αύξηση της εξάρτησης της από την Ρωσία εάν δεν 

βρει άλλο αξιόπιστο προμηθευτή. 
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6.2 Ενεργειακή ταυτότητα Ρωσίας και αλληλεπίδραση με Οικονομία 

 Σε σύγκριση με άλλους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, η 

Ρωσία έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ευρώπη. Πρώτα, κατέχει 

τεράστια κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός 

φυσικού αερίου στον κόσμο και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου 

(μετά τη Σαουδική Αραβία). Δεύτερον, η γεωγραφική εγγύτητα στις ευρωπαϊκές 

αγορές προσθέτει άλλο ένα πλεονέκτημα. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες, η Ρωσία 

έχει αναδειχθεί στο μεγαλύτερο ενεργειακό εταίρο για πολλά κράτη μέλη και για 

την ΕΕ στο σύνολό της.  

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ενεργειακή σχέση ΕΕ-Ρωσίας ενισχύεται 

περαιτέρω με στενούς οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς. Η ΕΕ έχει αναπτύξει 

υψηλού επιπέδου πολιτικό διάλογο με τη Ρωσία. Επιπλέον σε εμπορικό επίπεδο, 

η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ (μετά την Ηνωμένες 

Πολιτείες και την Κίνα) και αντίστοιχα η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός 

εταίρος της Ρωσίας και πηγή ξένων επενδύσεων. (Hansle 2016, σελ 55) 

Επιπλέον η Ρωσία, λόγω της εξάρτησης της από τις εξαγωγές ενεργειακών 

προϊόντων και μεταλλευμάτων, προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να 

διαφοροποιήσει την οικονομία της. Αυτή η προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια έχει 

ενταθεί, καθώς η οικονομία της χώρας πιέζεται από τις παρατεταμένες παγκόσμιες 

χαμηλές τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά και από τις διεθνείς κυρώσεις 

που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από τη Δύση (Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ). 

(Hansle 2016, σελ 58) 

Από το παρακάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη της ρωσικής 

οικονομίας σχετίζεται άμεσα με την παγκόσμια τιμή πετρελαίου42. Ακόμη, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με μια μέση ετήσια τιμή πετρελαίου 50$ 

(ενδιάμεσο σενάριο) ανά βαρέλι η ρωσική οικονομία τα επόμενα 2 έτη (2017 - 

2018) θα έχει μια σχετική ανάπτυξη και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι θα 

σταθεροποιηθεί. Αν η μέση ετήσια τιμή πετρελαίου μειωθεί κατά το έτος 2017, τότε 

οι παραπάνω αριθμοί θα μειωθούν αρκετά, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.  

                                            
42

 Στο υπόψη διάγραμμα έχουν ληφθεί υπόψη τρία σενάρια για την διακύμανση των τιμών του 
πετρελαίου το ένα είναι το αισιόδοξο (αύξηση τιμών), το τρίτο είναι το πιο απαισιόδοξο (μείωση 
τιμών) και ένα ενδιάμεσο. Επιπλέον έχει ενσωματωθεί και ένα τέταρτο σενάριο που αφορά στην 
πρόωρη άρση των κυρώσεων από την ΕΕ.   
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Διάγραμμα 4: Διακύμανση ΑΕΠ Ρωσίας ανάλογα με εξέλιξη τιμής πετρελαίου και 

οικονομικών κυρώσεων (Πηγή:Russia Economic Report, World Bank Group, 2015)  

Επίσης, λόγω της σημαντικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας των 

τελευταίων δύο χρόνων και καθότι πιέζεται πολύ και ο κρατικός οικονομικός 

προϋπολογισμός, αναμένεται να αυξηθούν τα ποσοστά φτώχειας σε όλη τη χώρα 

μέχρι το 2018, σύμφωνα πάλι με την Παγκόσμια Τράπεζα, και σταδιακά να 

αρχίζουν να μειώνονται ξανά.  

 

Διάγραμμα 5:  Ποσοστά φτώχειας στη Ρωσία από το 2006 μέχρι το 2018 (Πηγή: 

Russia Economic Report, Παγκόσμια Τράπεζα, Απρίλιος 2016) 
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Με βάση αυτό αναμένεται μια μείωση στην εσωτερική νομιμοποίηση της 

εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο Πούτιν και ενδεχομένως την εμφάνιση 

εσωτερικών προστριβών και κοινωνικών αναταραχών.  

 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι εξαγωγές φυσικού αερίου και 

πετρελαίου έφτασαν το 2013 στο 71% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Το 

ίδιο ποσοστό υποχώρησε το 2014 και το 2015 στο 66% και 62%, αντίστοιχα, μια 

σχετικά μικρή αλλαγή, αλλά σημαντική για τη Ρωσία, που δείχνει να προσπαθεί να 

απεξαρτηθεί από τα εξαγωγές ενέργειας. 

 Όσο αφορά στην οικονομική εξάρτηση της Ρωσίας από την ΕΕ σημαντικό 

στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες εξαγωγές της Ρωσίας 

κατευθύνονται προς την ΕΕ , πιο συγκεκριμένα το 2014 το 46% του συνόλου των 

εξαγωγών της Ρωσίας κατέληξαν στην Ε.Ε., ενώ το 2013 αυτό το ποσοστό 

ανερχόταν στο 55%. Από αυτές τις εξαγωγές προς την Ε.Ε., το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι εξαγωγές υδρογονανθράκων. 

  

Διάγραμμα 6: Ρωσικές Εξαγωγές Πετρελαίου ανά Χώρα και Περιοχή για το έτος 

2014, Πηγή: U.S Energy Information Administration, Russia Energy Profile 
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 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα (Από την Αμερικανική Υπηρεσία 

Ενέργειας), το 72% του συνόλου των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου κατέληξαν 

για το έτος 2014 στις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, για το έτος 2014, οι ασιατικές 

αγορές (κυρίως Κίνα και Ιαπωνία) αντιστοιχούν στο 26% του συνόλου των 

ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου για αυτήν τη χρονιά. Τέλος να αναφέρουμε ότι οι 

εξαγωγές πετρελαίου και τα παράγωγά του αντιστοιχούν στο 54% των συνολικών 

ρωσικών εσόδων από εξαγωγές για το οικονομικό έτος 2013. 

 Όσον αφορά τις εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας, το 90% κατέληξε για 

το 2014 σε χώρες της Ευρώπης. Κάποιες από αυτές ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η 

Τουρκία και η Ουκρανία. Να τονίσουμε ακόμη ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου 

αντιστοιχούν στο 14% των συνολικών ρωσικών εσόδων από εξαγωγές για το 

οικονομικό έτος 2013. Το υπόλοιπο 10% των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου 

κατέληξε στην Ασία και κυρίως μεταφέρεται μέσω υγροποιημένης μορφής LNG με 

πλοία. Βέβαια το τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ε.Ε. και η υπερπροσφορά LNG στην 

παγκόσμια αγορά έχει θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το μερίδιο αγοράς της Ρωσίας 

στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει 

γεωπολιτικά και οικονομικά προβλήματα στη Ρωσία. 

 

Διάγραμμα 7:Ρωσικές Εξαγωγές Φυσικού Αερίου ανά Χώρα και Περιοχή για το 

έτος 2014, Πηγή: U.S Energy Information Administration, Russia Energy Profile 
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Διάγραμμα 8: Ρωσικές Εξαγωγές άνθρακα ανά Χώρα και Περιοχή για το έτος 

2014, Πηγή: U.S Energy Information Administration, Russia Energy Profile 

 Τέλος πρέπει να επισημανθεί ως σημαντικός παράγοντας το γεγονός ότι οι 

μεγαλύτερες εταιρείες σε παραγωγή φυσικού αερίου στη Ρωσία όπως φαίνεται και 

στον παρακάτω πίνακα είναι:Η Gazprom, με διαφορά η πρώτη, Novatek, Rosneft, 

LUKoil Surgutneftegaz 

 

Πίνακας 1: Κατάταξη Ρωσικών Εταιρειών με βάση την παραγωγή φυσικού αερίου 

για το 2013, Πηγή: U.S Energy Information Administration, Russia Energy Profile 
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6.3 Ενεργειακή Σχέση Ρωσίας – ΕΕ. 

 Η ενέργεια αποτελεί σήμερα το κυριότερο σημείο αναφοράς των σχέσεων 

ανάμεσα στην ΕΕ και τη Ρωσία. Η ΕΕ θεωρώντας τη Ρωσία μια πηγή άφθονων 

και φθηνών ενεργειακών πρώτων υλών προσπαθεί όσο το δυνατό να εξασφαλίσει 

την αποκλειστικότητα της απρόσκοπτης ροής ενέργειας, προς τις χώρες που την 

απαρτίζουν. Ως αποτέλεσμα αυτού, το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας 

αναδύεται σαν το κυρίαρχο θέμα της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Η αυξανόμενη ζήτηση 

σε ενεργειακές πρώτες ύλες εντός της ΕΕ, αλλά και στις αναπτυσσόμενες νέες 

οικονομίες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κλπ), δημιουργεί την ανάγκη διασφάλισης του 

ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς 

και η πυρηνική ενέργεια, για διαφορετικούς λόγους, δεν μπορούν να καλύψουν τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, με τη μείωση των ενεργειακών 

αποθεμάτων εντός της ΕΕ, οι Ευρωπαϊκές χώρες ωθούνται να αναζητήσουν 

φθηνούς και ασφαλείς παραγωγούς ενέργειας. 

 Η εισαγωγή ενέργειας στην ΕΕ αναμένεται να φτάσει στο 70% της 

συνολικής κατανάλωσης έως το 2030. Και συγκεκριμένα 73% για το φυσικό αέριο 

και 90% για το πετρελαιο (Commission 2014, σελ 13) 

 

 

Πίνακας 3: Ενεργειακή εξάρτηση ΕΕ από ορυκτά καύσιμα (Πηγή:  Commission 

2014, σελ 94) 
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 Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία προσπαθεί μέσω των πλούσιων 

ενεργειακών κοιτασμάτων να δημιουργήσει43 τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για τη 

δημιουργία μιας ισχυρής παγκόσμιας οικονομίας. Σημαντικές είναι οι προσπάθειες 

της για την κατασκευή νέων αγωγών, οι οποίοι θα προσδώσουν μεγαλύτερη 

ασφάλεια ροής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο, θα 

προστατέψει τις ρωσικές εξαγωγές από χώρες όπως την Ουκρανία, που 

αποτελούν σήμερα κομβικά σημεία διέλευσης των ρωσικών αγωγών. Επίσης, η 

αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων θα της προσδώσει μια οικονομική βάση 

στην οποία επιδιώκει να στηρίξει την ανάκαμψη της, σε γεωπολιτικό και 

στρατιωτικό επίπεδο παγκοσμίως44. Η χρήση της ενέργειας αποτελεί για τη 

Ρωσική πολιτική το μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπισης των 

εθνικών συμφερόντων της (Ivanov 2002, σελ 95). 

  Η Ρωσία έχει μεταμορφωθεί από μία στρατιωτική υπερδύναμη σε μια 

ενεργειακή υπερδύναμη. Τα έσοδα της ενέργειας υποστηρίζουν ένα 

στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Επιπλέον μετά από χρόνια οικονομικής 

ανάπτυξης, η Ρωσία διαθέτει ένα νέο όπλο την «ήπια δύναμη» η οπία εκτείνεται 

πολύ πέρα από τους ενεργειακούς πόρους της. Εκτός του Κόκκινου Στρατού, 

οι πραγματικές δυνάμεις εισχώρησης της ρωσικής ισχύος στην Ουκρανία, τον 

Καύκασο και την Κεντρική Ασία αποτελούν σήμερα το ρωσικό φυσικό αέριο (Hill 

2004, σελ i) 

 Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω της αναμενόμενης 

οικονομικής ανάκαμψης προβλέπεται ανοδική για τα χρόνια που έρχονται, παρά 

την οικονομική κρίση σε εξέλιξη στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με την Διεθνή 

Επιτροπή Ενέργειας (International Energy Agency – IEA), η εκτιμώμενη 

κατανάλωση Φυσικού Αερίου στα κράτη μέλη της Ε.Ε θα πρέπει να αναμένεται 

αυξητική45. (Sofianos 2012, σελ 11)  

                                            
43

 Προς την κατεύθυνση αυτή έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια την παραγωγική 
και εξαγωγική της δραστηριότητα προς την ΕΕ αλλά και την Κίνα (κυρίως σε πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο) 
44

 Αυτή η προοπτική  ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί επιδίωξη της Ρωσικής πολιτικής, μετά τη 
διάλυση της ΕΣΣΔ 
45

  Από 510 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Βillion Cubic Metres – BCM) το 2012, σε περίπου 585 
bcm το 2020 
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 Στον αντίποδα, η Ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού αερίου μειώθηκε. Η 

πτώση της παραγωγής υπήρξε κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο (12.6 bcm), την 

Ολλανδία (8bcm), την Δανία και τη Γερμανία. Η Νορβηγική παραγωγή αερίου, η 

οποία κυριαρχούσε στην Ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία 10 χρόνια, 

επιβραδύνθηκε Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ευρωπαϊκά κοιτάσματα, φθίνουν σταθερά 

τα τελευταία χρόνια. 

 Περαιτέρω, η περιοχή της Κασπίας, η οποία κατέχει ένα περιφερειακό ρόλο 

στην ευρωπαϊκή προμήθεια αερίου, ανέβασε την παραγωγή της κατά 15 bcm, 

αλλά με την παραγωγή του επιπλέον αερίου να ταξιδεύει σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου 

προς Ανατολάς. Αναδυόμενες δυνάμεις, όπως για παράδειγμα η Κίνα, και η Ινδία, 

συμβάλλουν στη συρρίκνωση των επιλογών για προμήθεια ενέργειας, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό. 

 Πάνω απ 'όλα, οι ενεργειακές επενδύσεις απαιτούν μακροπρόθεσμα και 

ασφαλή συμβόλαια μεταξύ προμηθευτών και πελατών. Ωστόσο, οι αγορές 

βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Θέλουν την μέγιστη ευελιξία για να πετύχουν 

την βέλτιστη τιμή. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί ο ενεργειακός 

διάλογος Ρωσίας / ΕΕ. Η Ρωσία θέλει να επενδύει 35 δισ δολάρια ετησίως στην 

πετρελαϊκή βιομηχανία της. Ποιος θα πληρώσει αυτό το ποσό των χρημάτων 

χωρίς εγγυημένα και μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τις αγορές της Δυτικής 

Ευρώπης; (McPherson 2007 et al, σελ 17) 

 6.4 Η διαφορετική φύση της επίδρασης φυσικού αερίου – 

πετρελαίου στην ενεργειακή σχέση ΕΕ - Ρωσίας 

 Όπως αναφέρθηκε η ΕΕ εισάγει μεγάλες ποσότητες τόσο φυσικού αερίου 

όσο και πετρελαίου από τη Ρωσία. Μία σειρά από λόγοι, ωστόσο, διαφοροποιούν 

τις δύο αγορές και καταδεικνύουν γιατί το εμπόριο φυσικού αερίου κατέχει κεντρικό 

ρόλο στην διεθνή ενεργειακή πολιτική σκηνή. (Προέδρου 2014) 

 Το φυσικό αέριο διακινείται κατά βάση μέσω αγωγών, λόγω της 

φύσης του ως αερίου. Μόνο ένα μικρό μέρος του μεταφέρεται παγκοσμίως με 

ειδικά διαμορφωμένα πλοία σε υγροποιημένη μορφή (Liquefied Natural Gas, 
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LNG)46. Στον πετρελαϊκό τομέα η κατάσταση είναι αντιστρόφως ανάλογη καθότι το 

μεγαλύτερο μέρος του μεταφέρεται με πλοία και μόνο ένα μικρό μέρος με 

αγωγούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εμπόριο πετρελαίου να είναι πολύ πιο 

ευέλικτο δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα προμηθευτών, πελατών και διαδρομών. 

Επίσης αυτό αντανακλάται και στα συμβόλαια τα οποία όσον αφορά το φυσικό 

αέριο είναι ως επί το πλείστο μακροχρόνια.  

 Μία επιπλέον συνέπεια είναι ότι ενώ η αγορά του φυσικού αερίου 

είναι κατακερματισμένη σε περιφερειακές, η πετρελαϊκή αγορά είναι κατά βάση 

παγκόσμια. Μπορούμε να διακρίνουμε την την αγορά νοτιοανατολικής Ασίας 

(Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Μαλαισία, Ινδονησία), την ευρασιατική (ΕΕ, Ρωσία, Β. 

Αφρική) και την αγορά της Β. Αμερικής (Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό)47.  

 Ειδικά όσον αφορά στην ενεργειακή σχέση της ΕΕ- Ρωσίας στον 

τομέα του πετρελαίου, σε μια ενδεχόμενη διακοπή παροχής ρωσικού πετρελαίου, 

η Ευρώπη μπορεί να βρει εναλλακτικές πηγές άμεσα χωρίς σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία της. Από την άλλη στον τομέα του φυσικού αερίου, μία 

πιθανή διακοπή την διακίνησης έχει δυσμενείς επιπτώσεις που δύσκολα μπορούν 

να αντισταθμιστούν από αμφότερους καταναλωτές και παραγωγούς. 

 

                                            
46

 Η υγροποίηση του φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas, LNG) και η μεταφορά του με τάνκερς 
στις διεθνείς αγορές δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, καθώς χρονολογείται δεκαετίες παλαιότερα. 
Σε αντίθεση με την αγορά πετρελαίου, όμως, η μεταφορά LNG ήταν πολύ ακριβότερη από τη 
μεταφορά αερίου μέσω αγωγών 
47

 τα συστήματα αυτά διακρίνονται από το ότι οι εταίροι επιδίδονται σε σταθερές ενεργειακές ροές 
που περισσότερο ή λιγότερο καλύπτουν το σύνολο των εισαγωγών/ εξαγωγών τους 



-51- 

 

7ο Κεφάλαιο: ΕΕ – Ρωσία στην Ενεργειακή Αρένα  

7.1 Η αχίλλειος Πτέρνα της Ρωσίας: «Η συνεισφορά της ενέργειας στις 

εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Ρωσίας, μία ετεροβαρής σχέση». 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο σημαντική παράμετρος 

αποτελεί το γεγονός ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο οικονομιών έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια με έτος κορύφωσης όσον αφορά το εμπόριο 

αγαθών το 2012 οπότε και έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Η διακύμανση και το 

ισοζύγιο των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών για την τελευταία δεκαετία 

(2005 – 2015) φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 Διάγραμμα 9: Εμπορικό ισοζύγιο ΕΕ με την Ρωσία (Πηγή : (Commission 

2016, σελ 3) 

 Πιο συγκεκριμένα η Ρωσία είναι ο τρίτος πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος 

της ΕΕ ενώ αντίστοιχα η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, 

αντιπροσωπεύοντας το 45% του συνολικού κύκλου εργασιών στο εμπόριο 

αγαθών της το 2015. Επιπλέον η ΕΕ είναι ο πιο σημαντικός επενδυτής στη Ρωσία. 

Εκτιμάται ότι πάνω από το 75% των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προέρχονται 

από τα κράτη μέλη της ΕΕ. (Commission 2016) 

 Είναι όμως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της 

Ρωσίας δείχνει ορισμένες δυσαναλογίες. Για παράδειγμα, το 2015 οι εξαγωγές 
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αγαθών της ΕΕ προς τη Ρωσία ανήλθαν σε 74 δισ €, ενώ οι εισαγωγές αγαθών 

από τη Ρωσία ανήλθαν σε 135 δις €. Ενώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία είναι κυρίως 

ενέργεια δηλαδή ορυκτά καύσιμα (68,2) οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Ρωσία είναι 

σημαντικά πιο διαφοροποιημένες, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις κατηγορίες των 

μηχανημάτων, εξοπλισμού, μεταφορών, βιομηχανικών προϊόντων και τροφίμων 

(Commission 2016) 

7.2 Η αχίλλειος Πτέρνα της ΕΕ: «Η διαφοροποίηση της Ενεργειακής 

Εξάρτησης μεταξύ των Κρατών-Μελών»  

 Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ όσο αφορά στο προφίλ εισαγωγής. 

(Commission 2015)  Για ιστορικούς λόγους, ορισμένα κράτη-μέλη βασίζονται σε 

έναν και μοναδικό προμηθευτή για το 100% των αναγκών τους σε φυσικό αέριο. 

 

 

Χάρτης 4: Ενεργειακή εξάρτηση κρατών μελλών ΕΕ από εισαγωγές Ρωσικού 

φυσικού αερίου (Πηγή: WTO Eurostat) 

 Ως εκ τούτου, η σημασία της Ρωσίας ως προμηθευτή ποικίλλει σημαντικά 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Συνολικά εντοπίζονται τρεις ομάδες χωρών:  
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  Κράτη με χαμηλή εξάρτηση από τη Ρωσία, η οποία περιελάμβανε 

την Ισπανία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, 

το Βέλγιο και την Ιρλανδία, στο σύνολο δέκα κράτη μέλη που εισάγουν λιγότερο 

του 5% του φυσικού αερίου τους από τη Ρωσία.  

 Κράτη με μέτρια εξάρτηση, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. 

 Τρίτον, μια ομάδα χωρών με υψηλή εξάρτηση από τη ρωσική 

ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, την Τσεχίας, την Ελλάδας, την 

Ουγγαρίας, την Πολωνίας, τη Ρουμανίας, τη Σλοβενίας, Η Φινλανδία, η Λετονία, η 

Λιθουανία και η Σλοβακία.  

 Σε απόλυτους όμως αριθμούς, οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς του 

ρωσικού φυσικού αερίου είναι η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία. 
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Διάγραμμα 10: Εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων κατά χώρα της ΕΕ σε 

απόλυτους αριθμούς και ποσοστά, Πηγή: (Parliamentary 2014) 

7.3 Η διαφοροποίηση στην εξωτερική πολιτική των Κρατών-Μελών της 

ΕΕ στην σχέση τους με την Ρωσία 

 Σύμφωνα με αναλυτές, οι διαφορές στην εξάρτηση από τις εισαγωγές της 

Ρωσίας επηρεάζουν σημαντικά την διμερείς σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων 

κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας. Ο Mark Leonhard και Nicu Popescu 

εντοπίζουν πέντε πολιτικές προσεγγίσεις (Leonard & Popescu 2007, σελ 3) στις 

σχέσεις των Κρατών μελών με την Ρωσία: 

 Οι χώρες «δούρειοι ίπποι» (Κύπρος και Ελλάδα) οι οποίοι συχνά 

υπερασπίζονται τα ρωσικά συμφέροντα στους κόλπους της ΕΕ, και είναι 

πρόθυμες να ασκήσουν βέτο στην υιοθέτηση κοινών θέσεων από την ΕΕ. 

 Οι χώρες «στρατηγικοί εταίροι» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) 

που απολαμβάνουν μια "ειδική σχέση» και των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν 

δημιουργήσει ειδικές διμερείς σχέσεις με τη Ρωσία, οι οποίες περιστασιακά ενάντια 

εμποδίζουν την υιοθέτηση κοινής ενεργειακής στρατηγικής από την ΕΕ 

 Οι χώρες "Φιλικοί ρεαλιστές" (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Φινλανδία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία και 

Σλοβενία), οι οποίες διατηρούν στενές σχέσεις με τη Ρωσία και τείνουν να βάλει τα 

επιχειρηματικά τους συμφέροντα πάνω από πολιτικούς στόχους 

 Οι χώρες «Ψυχροί Ρεαλιστές" (Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, 

Ιρλανδία, Λετονία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο), 

που εστιάζουν επίσης στα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά είναι περισσότερο 

αποφασισμένοι από τους άλλους να μιλήσουν ενάντια στη Ρωσική συμπεριφορά 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλα ζητήματα? 

 Οι χώρες "Νέοι Ψυχροί Πολεμιστές" (Λιθουανία και την Πολωνία), οι 

οποίοι έχουν μια πολύ εχθρική σχέση με τη Μόσχα και είναι πρόθυμοι να 

χρησιμοποιήσουν το βέτο για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη 

Ρωσία. 
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 Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η ΕΕ είναι χωρισμένη ανάμεσα σε δύο 

προσεγγίσεις, ενώ κάθε μια από τις πέντε ομάδες τείνει προς ένα άξονα πολιτικής. 

Στο ένα άκρο του φάσματος είναι εκείνοι που βλέπουν τη Ρωσία ως δυνητικό 

εταίρο και ευνοούν τη συμμετοχή της σε όσους θεσμούς είναι δυνατό. Επιπλέον 

ενθαρρύνουν ρωσικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ και επιδιώκουν 

διμερείς ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία, ακόμη και αν η τελευταία σπάει 

μερικές φορές τους κανόνες.  

 Στο άλλο άκρο βρίσκονται τα κράτη μέλη που βλέπουν και αντιμετωπίζουν 

τη Ρωσία ως απειλή. Σύμφωνα με αυτούς, ο ρωσικός  επεκτατισμός και 

περιφρόνηση για τη δημοκρατία πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω μιας πολιτικής 

«ήπιας ανάσχεσης" που θα  περιλαμβάνει αποκλεισμό της Ρωσίας από την G8, 

την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολικά με σκοπό να συμπεριλάβει  τη Γεωργία 

και την Ουκρανία, ανάπτυξη πυραυλικής ασπίδας, την υιοθέτηση κοινής 

«Ενεργειακής στρατηγικής» στα πλαίσια του ΝΑΤΟ", και τον αποκλεισμό Ρωσικών 

επενδύσεων από την ΕΕ. 

7.4 Η Ρωσική Στρατηγική «Διαίρει και βασίλευε»  

 Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ λόγο ιστορίας και γεωγραφίας έχει διαφορετική 

αντίληψη των σχέσεων του με την Ρωσία. Ωστόσο, οι διμερείς σχέσεις σκόπιμα 

έχουν διαμορφωθεί περεταίρω από την ρωσική στρατηγική του «διαίρει και 

βασίλευε». Η Ρωσία προσπάθησε να συνάψει διμερείς συμφωνίες με κάθε κράτος 

μέλος της ΕΕ, θέτοντας σε δοκιμασία την αλληλεγγύη της ΕΕ και καθιστώντας τη 

Ρωσία ισχυρότερη δύναμη. Αυτό δεν είναι μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου για να 

οδηγήσει στη διάλυση της ΕΕ. Απλά είναι φυσικό για τη Μόσχα να ασχοληθεί με τα 

επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, διότι αυτός είναι ο τρόπος που βλέπει τη διεθνή 

πολιτική, όπως μια σειρά από άμεσες επαφές μεταξύ των κυρίων δρώντων που 

είναι τα κράτη. Αρνείται έτσι de facto να αναγνωρίσει την ΕΕ σαν ένα ισότιμο και 

κυρίαρχο δρώντα του Διεθνούς Συστήματος. 

 Άλλωστε παραμένει στην ουσία αναπάντητο το ερώτημα κατά πόσο 

διαθέτει την αντικειμενική δυνατότητα η ΕΕ να ασκήσει μια κοινή εξωτερική 

πολιτική με βάση την μορφή δρώντα που συνιστά. Δηλαδή είναι αμφισβητήσιμη η 

δυνατότητα μιας sui generis ένωσης κρατών, χωρίς το προαπαιτούμενο 
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ομοσπονδοποίησης, να ασκήσει μια πραγματικά κοινή εξωτερική πολιτική με βάση 

ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή σύγκλισης εθνικών συμφερόντων. 

 Εντός της Ένωσης καταγράφονται συνέργειες με σκοπό την ενίσχυση 

πτυχών της ασφάλειας των κρατών-μελών όπως της ενεργειακής ασφάλειας. 

Αυτές δεν διαμορφώνονται ολιστικά με βάση συστημικά, αντικειμενικά ή 

γεωγραφικά δεδομένα. Ως αποτέλεσμα, η ανομοιογένεια και το εύρος απειλών 

που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπουν την κοινή αντιμετώπισή τους. 

Ως εκ τούτου, η αλληλεγγύη σε ενδοευρωπαικό επίπεδο είναι ανεπαρκής. 

(Βοσκόπουλος 2012, σελ 251) 

 Η Ρωσία ακολουθεί δύο διαφορετικές τακτικές στις σχέσεις τις με τις χώρες 

της Ένωσης. Προσπαθεί να δελεάσει τους πολιτικούς και οικονομικούς ηγέτες των 

μεγάλων κρατών-μελών για να εξασφαλίσει την εύνοιά τους, ενώ την ίδια στιγμή 

επιδιώκει τον εξαναγκασμό των ασθενέστερων γειτόνων ασκώντας πολιτική και 

οικονομική πίεση. Για παράδειγμα διέκοψε την προμήθεια πετρελαίου στη Λετονία 

το 2003 και τη Λιθουανία το 2006.  

 Επιπλέον η Ρωσία ενίσχυσε τις πολιτικές σχέσεις της, με την ανάθεση σε 

μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να ενεργήσουν ως μεσάζοντες για τις ρωσικές 

υποθέσεις στο εσωτερικό των μεγάλων χώρων της ΕΕ. Έτσι λοιπόν οι ρωσικές 

εταιρείες υπό  κρατικό έλεγχο έχουν δημιουργήσει συνεργασίες με εταιρείες όπως 

η E.ON και η BASF στη Γερμανία, η ΕΝΙ στην Ιταλία, η GDF (σε μικρότερο βαθμό) 

στη Γαλλία, και την Gasunie στις Κάτω Χώρες.  

 Επιπλέον, η πολιτική της Μόσχας του «διαίρει και βασίλευε» είναι 

αυτοτροφοδοτούμενη καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την τάση να επιδιώκουν 

να «Εξευρωπαΐσουν» τις διαφορές τους με τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν 

σε διμερές επίπεδο τις επικερδείς «συμφωνίες» που έχουν συνάψει. Δηλαδή τα 

κράτη-μέλη προσπαθούν να διαχύσουν το κόστος στην σχέση τους με την Ρωσία, 

διατηρώντας όμως το όφελος που προκύπτει σε εθνικό επίπεδο. (Leonard & 

Popescu 2007, σελ 13) 
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7.5 Case study «Ο Nord Stream II και η αμφιλεγόμενη προσέγγιση 

Γερμανίας – Ρωσίας» 

 Μία από τις πιο χαρακτηριστικές πρόσφατες περιπτώσεις διχασμού της ΕΕ 

με αφορμή το ενεργειακό ζήτημα και την σχέση αλληλεξάρτησης ΕΕ – Ρωσίας 

αφορά η συμφωνία Ρωσίας-Γερμανίας για την κατασκευή ενός δίδυμου αγωγού 

του  Nord Stream I, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία το 2011.  

 Η έναρξη κατασκευής του γερμανο-ρωσικού αγωγού Nord Stream II48 είναι 

προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και η έναρξη λειτουργίας στο 

τέλος του 2019. Θα μεταφέρει περίπου 55 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου ετησίως, όσα περίπου και ο δίδυμος του Nord Stream I. Στη συμφωνία 

συμμετέχουν εκτός από την Gazprom (50%) ως ο κύριος χορηγός του αερίου, οι 

γερμανικές εταιρίες E.ON (10%) και BASF/Wintershall (10%), η αυστριακή 

OMV(10%), η ολλανδική Royal Shell (10%), και η γαλλική, Engie (10%) (Erbach 

2016, σελ 1). 

  

Χάρτης 5: Η όδευση του αγωγού Nord Stream I και ΙΙ. Πηγή: (iakal.wordpress.com 

2015) 

 Τα πλεονεκτήματα του Nord Stream II συνίστανται στη συμμετοχή εταιρειών 

με μεγάλη βαρύτητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών χωρών, στο 

συγκριτικά μεγάλο μέγεθος των αγορών της Κεντρικής Ευρώπης, στη διασύνδεση 

τους με το διακρατικό σύστημα αγωγών εντός της ΕΕ και συνεπώς την προοπτική 

                                            
48

 Του οποίου το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής ανέρχεται μεταξύ 8 και 10 
δισεκατομμύρια ευρώ 
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διάθεσης του αερίου σχεδόν σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά49. (Κ. Φίλης, greece-

russia 2016) 

Διαδρομή διέλευσης Ονομασία Δυνατότητα Έτος κατασκευής 

Ρωσία-Γερμανία μέσω 

Πολωνίας και Λευκορωσίας 

Yamal pipeline 33 bcm/y 2006 

Ρωσία - Τουρκία Blue Stream 16 bcm/y 2003 

Ρωσία - Γερμανία Nord Stream Ι 55 bcm/y 2012 

Ρωσία – ΕΕ μέσω Ουκρανίας Brotherhood >100 bcm/y 1967 

Πίνακας 4: Υφιστάμενοι Αγωγοί Φυσικού αερίου μεταξύ ΕΕ – Ρωσίας (Πηγή: 

(Erbach 2016) 

 Ο αγωγός αυτός έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Πολωνία, Σλοβακία και 

Ρουμανία) επειδή θεωρούν ότι η Γερμανία προωθεί τα εθνικά της συμφέροντα 

κατά της κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, ενώ επιπλέον η ενεργειακή 

εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία θα ανέλθει στο 60% από 40% που είναι 

σήμερα, θέτοντας σε κίνδυνο τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ΕΕ. Γερμανοί και 

Ρώσοι ισχυρίζονται μεταξύ άλλων ότι ο αγωγός αυτός θα καλύψει την έλειψη από 

τη μειωμένη παραγωγή της Βορείου Θάλασσας. Επιπλέον ο Πρόεδρος του 

Κοινοβουλίου κ. Ντόναλντ Τουσκ επέκρινε την κατασκευή του αγωγού στη 

Διάσκεψη Κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015. (Teffer 2015) 

 Οι επικριτές του αγωγού υποστηρίζουν ότι δεν ανταποκρίνεται τις 

προϋποθέσεις του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου της ΕΕ50. Οι κατασκευαστές 

αντιπαραβάλουν ότι δεν έχει σχέση αυτή η διάταξη, αφού ο Nord Stream II θα είναι 

υποθαλάσσιος και θα προέρχεται από μια χώρα που βρίσκεται εκτός των 

γεωγραφικών ορίων της ΕΕ. (Hedberg 2015, σελ 2) 

                                            
49

 ίσως με εξαίρεση την ΝΑ Ευρώπη 
50

 βάσει του οποίου ο παραγωγός ενέργειας δεν μπορεί να είναι και ο διανεμητής της, λόγοι για 
τους οποίους, ακυρώθηκε η κατασκευή του South Stream , ο οποίος είχε σχεδιαστεί για να 
μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη μέσω της Μαύρης Θάλασσας. 



-59- 

 

 

 

Χάρτης 6 : Η προτεινόμενη όδευση του αγωγού South Stream (EuroActiv 2014) 

 Το βέβαιο είναι ότι η κατασκευή του Nord Stream II είναι άλλη μια 

περίπτωση που διχάζει την ΕΕ μετά από την οικονομική κρίση και απειλεί την ήδη 

κλονιζόμενη ενότητά της ενώ αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης από την Ρωσία 

μέσω της στρατηγικής «Διαίρει και Βασίλευε» απέναντι σε μια ΕΕ που 

αντιμετωπίζει κρίση ταυτότητας και αυτοπροσδιορισμού.51  

 Όμως, η τάση πολλών χωρών της ΕΕ να άρουν το συντομότερο τις 

οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για το θέμα της Ουκρανίας, η συνεχιζόμενη 

οικονομική κρίση στις χώρες του Νότου, η εθνικότητα των χωρών που 

συμμετέχουν στην κατασκευή του Nord Stream II, η πολιτική και οικονομική ισχύς 

της Γερμανίας όπως επίσης και ο ρόλος της στις διαπραγματεύσεις για την 

Ουκρανία καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα που παρουσιάζει το θέμα της 

ενεργειακής «ανασφάλειας». (Αθηναίου 2016) 

 Επιπλέον συμπεράνουμε ότι η κερδοφορία των οικονομικών επενδύσεων 

στον τομέα της ενέργειας εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων από τους 

οποίους οι πιο σημαντικοί είναι οι γεωπολιτικοί καθώς οι αναδυόμενες απειλές σε 

αυτόν τομέα θέτουν σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των έργων. Η 

                                            
51

 Χαρακτηριστικά είναι τα δημοσιεύματα του ρωσικού τύπου τα οποία αναφέρουν ότι η συμφωνία 
των μετόχων του Nord Stream-2 αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η ΕΕ, δεν έχει κοινή θέση ούτε 
ως προς τις σχέσεις της με την Gazprom αλλά και στις συνολικές σχέσεις της με το πιεστικό ζήτημα 
της μεταφορά του ρωσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας. 
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σύναψη διμερών συμφωνιών με κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά είναι η τακτική 

που ακολουθεί η ρωσική πλευρά για να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στο νέο 

πολιτικό τοπίο της Ευρώπης και να παρουσιαστεί πρώτον ως εγγυητής της 

σταθερότητας της, ειδικά στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού και δεύτερον ως 

περιφερειακός εξισορροπιστής της διαφαινόμενης αύξησης  της ενεργειακής 

εξάρτησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ . 

7.6 Τα σχέδια αγωγών μη ρωσικής προέλευσης 

 Ενώ οι αγωγοί nord και south stream επιτυγχάνουν διαφοροποίηση ως 

προς τις οδούς διέλευσης του φυσικού αερίου, παρόλα αυτά δεν προσφέρουν 

διαφοροποίηση ως προς την χώρα-προμηθευτή η οποία παραμένει η Ρωσία. Στην 

προσπάθεια για μια τέτοια διαφοροποίηση προτάθηκαν διάφορα σχέδια αγωγών. 

Όλα είχαν δύο κοινά χαρακτηριστικά: πρώτον αξιοποιούσαν τα κοιτάσματα της 

Κασπίας και δεύτερον είχαν ως κύρια χώρα διέλευσης την Τουρκία. Αρά 

δημιουργείται ένα ενεργειακό τόξο το οποίο τυγχάνει της προστασίας της διεθνούς 

κοινότητας από οποιαδήποτε τάση αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Εκεί 

αναμένεται να υπάρξει ανάσχεση της αναταραχής που ξεκίνησε με την αραβική 

άνοιξη και συνεχίζεται ακόμα. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα σχέδια 

αγωγών τα οποία είτε καρποφόρησαν είτε δεν ολοκληρώθηκαν.  

7.6.1 Αγωγός «Nabucco» - Ένα Μαξιμαλιστικό Σχέδιο Παράκαμψης Της 

Ρωσίας 

 Το κυριότερο σχέδιο αγωγού για μεταφορά φυσικού αερίου από περιοχή 

εκτός Ρωσίας είναι αυτό του Nabucco, το οποίο στην παρούσα φάση παραμένει 

αδρανές. Ο υπόψη αγωγός θα έφερνε φυσικό αέριο από την Κασπία θάλασσα 

προς την Ευρώπη. (Jong 2016) 

 Η αποτυχία του σχεδίου οφείλεται κυρίως στην αποτυχία εξασφάλισης των 

απαραίτητων αποθεμάτων που θα τον τροφοδοτήσουν καθώς ο αγωγός ήταν 

αδύνατον να λειτουργήσει κατά τρόπο βιώσιμο χωρίς να τροφοδοτείται 

τουλάχιστον και από τα αποθέματα φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν σε 

συνδυασμό με αυτά του Αζερμπαϊτζάν. (Κ. Φίλης 2013, σελ 21) 

  Όπως αποδείχτηκε ο Nabucco ήταν ένα μαξιμαλιστικό σχέδιο το οποίο αν 

και υποστηριζόταν σθεναρά από τις ΗΠΑ απαιτούσε την κατασκευή ενός επιπλέον 
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αγωγού του Trans Caspian pipeline, το οποίο είναι αδύνατο έως ότου να 

αποσαφηνιστεί το νομικό καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας. Δευτερευόντως 

παρουσιάστηκε από την αρχή διστακτικότητα η οποία εξελίχθηκε σε έλλειψη της 

απαραίτητης πολιτικής υποστήριξης από αρκετά κράτη της ΕΕ. 

7.6.2 TANAP (Trans Anatolian Gas Pipeline) 

 Οι καθυστερήσεις και αβεβαιότητες που αντιμετώπισε η κατασκευή του 

Nabucco ώθησαν μεγάλες εταιρείες όπως η British Petroleum (BP) να πρότεινουν 

την σχεδίαση ενός άμεσα υλοποιήσιμου Νότιου Ευρωπαϊκού Διάδρομου με την 

κατασκευή στην ουσία ενός "μικρότερου Nabucco", ο οποίος θα κόστιζε αφενός 

λιγότερο και αφετέρου θα ήταν βιώσιμος αποκλειστικά και μόνο με την παραγωγή 

του Αζερμπαϊτζάν. (Κ. Φίλης 2013, σελ 23). 

 Ο αγωγός που προκρίθηκε σε συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και 

Αζερμπαιτζαν το 2011 ήταν ο  Trans Anatolian Gas Pipeline (TANAP) με μέγιστη 

χωρητικότητα 23 bcm φυσικού αερίου ετησίως. Ο αγωγός αυτός είναι ήδη στην 

φάση υλοποίησης ( Μέχρι το τέλος του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί το 55%) ενώ 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργικός εντός του 2018. 

(energypress 2016) 

7.6.3 TAP (Trans Adriatic Pipeline) vs Nabucco West 

 Προκειμένου να μεταφερθεί στην Ευρώπη το φυσικό αέριο μέσω του 

TANAP έπρεπε να υπάρξει διασύνδεση με κάποιαν αγωγό επί ευρωπαϊκού 

εδάφους. Οι ανταγωνιστές ήταν δύο: ο TAP και Nabucco West52 με αντικρουόμενα 

διακρατικά συμφέροντα. 

 Τελικά ο αγωγός που κατάφερε να περάσει από την φάση της σχεδίασης σε 

αυτή της υλοποίησης είναι ο TAP ο οποίος θα αποτελεί μέρος του Νότιου 

Ευρωπαϊκού Διάδρομου καθώς θα συνδεθεί με το ήδη υπό κατασκευή αγωγό 

TANAP ο οποίος με την σειρά του συνδέεται με τον Αγωγό Νοτίου Καυκάσου53. Η 

δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου του TAP είναι μέτρια καθώς αντιστοιχεί 

                                            
52

 Τον Nabucco -West είχαν χαρακτηρίσει ως έργο ζωτικής σημασίας η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η 
Ουγγαρία, αλλά και η Αυστρία, ενώ την κατασκευή του TAP προώθησαν η Αλβανία η Ελλάδα και η 
Ιταλία 
53

 Ο υπόψη αγωγός θα διέρχεται μέσω Ελλάδας και εν συνεχεία θα φθάνει υποθαλάσσια στην 
Ιταλία ενώ το κύριο κοίτασμα το οποίο θα εκμεταλλεύεται είναι αυτό του Σαχ Ντενίζ ΙΙ 
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περίπου στα 10-20 δις κυβικά μέτρα ανά έτος ήτοι το 2 με 5% του συνόλου της 

ζήτησης της ΕΕ. (Γ. Φίλης 2015) 

 Αν και οι αγωγοί TAP - TANAP δεν διαθέτουν τις δυνατότητες του Nabucco 

μπορούν να μετεξελιχθούν σε ένα δίκτυο αγωγών μεταφοράς υγροποιημένου 

φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και αερίου από την περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου με τριπλάσια δυνατότητα μεταφοράς από την σημερινή. 

 

Χάρτης 7: ΟΙ αγωγοί TANAP, TAP και Nabucco-West (Πηγή:neftegaz.ru)  

7.6.4 ITGI (Interconnector Turkey–Greece–Italy) 

 Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας (IΤGI) αποτελείται από δύο 

τμήματα:  

 αγωγός Ελλάδας – Τουρκίας ολοκληρώθηκε το 2007 μήκος 296 

χιλιομέτρων, και συνδέει το Ελληνικό με το Τουρκικό δίκτυο (χωρητικότητα 

7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο) 

 Αγωγός IGI onshore: Xερσαίο τμήμα (Κομοτηνή – Θεσπρωτικές ακτές), 

μήκους περίπου 600 χλμ. Είναι σε φάση σχεδίασης 

 Αγωγός IGI offshore: Υποθαλάσσιο τμήμα (Θεσπρωτικές ακτές –Ιταλία), με 

μήκος 200 περίπου χλμ. Είναι σε φάση σχεδίασης 



-63- 

 

Ο IGI αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». 

Στην οποία συμμετέχουν με 50% η ΔΕΠΑ και με 50% η Ιταλική EDISON. Ο 

αγωγός έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μεταφέρει 14 bcm με δυνατότητα 

αναβάθμισης μέχρι και 20 bcm φυσικού αερίου κατ’ έτος από τις περιοχές της 

Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής ή/και της Κασπίας προς την Ιταλία, 

μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας. Επιπλέον ο αγωγός έχει σχεδιαστεί να 

συνδέεται με την Βουλγαρία μέσω του αγωγού IGB, ενώ θα υπάρχουν 

διασυνδετήριοι αγωγοί και με ΠΓΔΜ και Αλβανία (depa 2016) 

 Παρακάτω φαίνονται σε χάρτη τα επιμέρους τμήματα του υπόψη αγωγού 

αλλά και το πώς σχετίζεται με τους υπόλοιπους αγωγούς και κυρίως με τον TAP . 

 

Χάρτης 8: Αγωγός ITGI και επί μέρους τμήματα πηγή: (depa 2016) 

 Αν και τα σχέδια υλοποίησης του ITGI, μετά την έναρξη κατασκευής του 

TAP είχαν παγώσει, υπήρξαν κάποιες εξελίξεις εντός του 2016 που έδωσαν 
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καινούρια προοπτική στο έργο. Αρχικά υπήρξε ενδιαφέρον από την Gazprom για 

συμμετοχή στο έργο η όποια υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την 

ελληνοιταλική κοινοπραξία (Φεβ 2016), γεγονός που καταδείκνυε ότι ενώ ο 

αρχικός σχεδιασμός του αγωγού ήταν να μεταφέρει Φυσικό Αέριο από το 

Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το καινούριο σχεδιασμό θα έφερνε ρωσικό αέριο. 

(Φλουδόπουλος 2016) 

 Το παραπάνω σχέδιο συνάντησε την αναμενόμενη αντίδραση της ΕΕ και 

των ΗΠΑ ενώ μια του πτυχή συνδέεται άμεσα και με την πρόσφατη αναβίωση του 

σχεδίου του Turkish Stream. Το σίγουρο είναι ότι θα απασχολήσει την περιοχή 

μας το επόμενο διάστημα, καθώς ο πόλεμος των αγωγών θα συνεχίζεται. Ως κύριο 

συμπέρασμα εξάγουμε το πόσο ρευστή είναι η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα 

καθώς οι δρώντες αλλάζουν στρατόπεδα προσπαθώντας σαν εξασφαλίσουν τα 

περισσότερα κέρδη και ταυτόχρονα να υποστούν τις λιγότερες απώλειες. Κανείς 

δεν μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον αφού εν τέλει ο στόχος είναι ένας: Να 

εξασφαλισθεί μακροπρόθεσμα η προμήθεια της ευρωπαϊκής αγοράς με 720 δις 

κυβ μετρα. Οι αντιδράσεις θα παρακάμπτονται κάτω από την ίδια την αμείλικτη 

ανάγκη για εφοδιασμό.  
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Κεφάλαιο 8: Η Ενεργειακή σχέση ΕΕ - Ρωσίας υπό το πρίσμα της 

Θεωρίας της Αλληλεξάρτησης 

8.1 Η θεωρία της αλληλεξάρτησης και η ευαισθησία-ευπάθεια ως 

παράγοντας χάραξης πολιτικής. 

 Η αλληλεξάρτηση είναι μια θεωρία που εξηγεί τη διεθνή συνεργασία και 

αναπτύχθηκε από τον Robert O. Keohane και Joseph S. Nye,. Αποτελεί μια 

προσπάθεια σύνδεσης της οικονομίας με την πολιτική. Εμφανίστηκε στο δεύτερο 

μισό του 20ου αιώνα, μετά το Β ΠΠ, με την έναρξη της από – αποικιοποίησης 

οπότε και γεννώνται ζητήματα οργάνωσης, ανάπτυξης, δανειοδότησης, ανάπτυξη 

εμπορίου, διαχείριση των φυσικών - ενεργειακών πόρων μεταξύ αυτών των νέων 

κρατών και των αναπτυγμένων χωρών. Στα πλαίσια της αλληλεξάρτησης 

δημιουργήθηκαν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί ΔΟΕ, ΔΝΤ, ΟΠΕΚ, ΙΕΑ για τη 

κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. 

 Αλληλεξάρτηση, είναι η αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ κρατών ή παραγόντων 

σε διάφορες χώρες, που χαρακτηρίζεται από αμοιβαίες, όχι απαραίτητα 

συμμετρικές, συνέπειες δηλαδή δεσμεύσεις, περιορισμούς ή κόστος ως 

αποτέλεσμα διεθνών ανταλλαγών διακίνησης χρημάτων, αγαθών, ατόμων πέρα 

από τα εθνικά όρια. Προϋπόθεση για αλληλεξάρτηση είναι το κόστος. Μάλιστα όσο 

περισσότερες είναι οι ανταλλαγές και μεγαλύτερες οι δεσμεύσεις/ κόστος που 

επιφέρει η αθέτησή τους τόσο πιο «σύνθετη» η αλληλεξάρτηση. 

 Βασικά συστατικά που συνθέτους την έννοια της αλληλεξάρτησης  είναι η 

ευαισθησία και η ευπάθεια/τρωτότητα:  

 Η Ευαισθησία αφορά στη βαθμό ανταπόκρισης σε περίπτωση 

εξωτερικών επιβαλλόμενων αλλαγών που επιφέρουν κάποιο κόστος, πόσο 

γρήγορα δηλαδή οι αλλαγές που επιβάλλονται από ένα κράτος έχουν συνέπεια την 

αύξηση του κόστους σε ένα άλλο κράτος.  

 Η διάσταση της Ευπάθειας στην αλληλεξάρτηση αφορά στο κατά 

πόσο ένα κράτος έχει την ικανότητα για εναλλακτικές δράσεις και στο κόστος 

αυτών προκειμένου να αντιμετωπίσει, μακροπρόθεσμα της επιβαλλόμενες από το 

εξωτερικό αλλαγές. Η ευπάθεια εξαρτάται από παράγοντες όπως η πολιτική 
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βούληση, ικανότητα, και τις διαθέσιμες πηγές. Η ευπάθεια είναι εξαιρετικά 

σημαντική για την κατανόηση της δομής των σχέσεων αλληλεξάρτησης, καθώς 

εστιάζει στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι μπορούν να θέσουν του κανόνες του 

παιχνιδιού. (Keohane and Nye 1977, σελ 12-15) 

8.2 Σπουδή της ενεργειακής ευαισθησίας – ευπάθειας της ΕΕ έναντι της 

Ρωσίας 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο βαθμός της ευαισθησίας και της 

ευπάθειας της ΕΕ  που αφορά στην ενεργειακή της αλληλεξάρτηση έναντι της 

Ρωσίας (ιδίως στον τομέα του φυσικού αερίου) έχει αυξηθεί σημαντικά. Με βάση 

τη θεωρία της αλληλεξάρτησης η ευαισθησία μπορεί να μετρηθεί με βάση τις 

βραχυπρόθεσμες διαταραχές του εφοδιασμού και το πώς αυτές επηρεάζουν την 

ΕΕ ενώ ο βαθμός ευπάθειας με βάση τις μακροχρόνιες διαταραχές. Επιπλέον η 

ευπάθεια σχετίζεται όχι μόνο με το κόστος που συνεπάγεται η οποιαδήποτε 

διαταραχή αλλά επιπλέον και με τις εναλλακτικές επιλογές όπως επίσης και με το 

κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο για να υλοποιηθούν αυτές. (Esakova 2012, σελ 

159, 173) 

 Οι βασικότεροι παράγοντες που εξετάζονται για τη μέτρηση του βαθμού 

ευαισθησίας-ευπάθειας της ενεργειακής αλληλεξάρτησης είναι οι παρακάτω:  

 α. Διαφοροποίηση του πρωτογενούς μείγματος καυσίμων, 

 β. Βαθμός εξάρτησης από τις εισαγωγές 

 γ. Διαφοροποίηση των εταιριών-χωρών αγοράς 

 δ. Βαθμός εμπλοκής πολιτικά ασταθών περιοχών στην διαδικασία 

εισαγωγών.  

 Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους για την σημερινή κατάσταση στην ΕΕ συσχετιζόμενα με τα 

παραπάνω κριτήρια φαίνεται να υπάρχει σημαντικός βαθμός ευαισθησίας54 στον 

τομέα της ενέργειας καθότι:  

                                            
54

 Όπως έχει ήδη επισημανθεί ο βαθμός ευαισθησίας δεν είναι ενιαίος για όλα τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ αλλά διαφέρει ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ της κάθε χώρας.  Το εύρος διακύμανσης της 
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 α. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο 

στην αγορά ενέργειας της ΕΕ55. 

 β. Η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές είναι υψηλή. 

 γ. Το μερίδιο της Ρωσίας στον τομέα της εισαγωγής ενέργειας της ΕΕ 

είναι πολύ σημαντικό. 

 δ. Η ΕΕ εξαρτάται από τους αγωγούς μεταφοράς και δεν έχει 

δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου, επαρκών να 

καλύψουν τις ανάγκες της σε ενδεχόμενη διακοπή εφοδιασμού της με το ρωσικό 

 ε. Η υφιστάμενη αστάθεια σε αρκετές χώρες διέλευσης δημιουργεί 

δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ 

(Esakova 2012, σελ 172) 

 Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ είναι 

η ανυπαρξία κοινής και συνεκτικής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής. Μολονότι η 

ΕΕ ως σύνολο είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου, φυσικού αερίου στον 

κόσμο οι ενεργειακές  σχέσεις με τρίτα μέρη είναι ένα θέμα που άπτεται της 

εθνικής κυριαρχίας και παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

  Η Ρωσία προκειμένου να υπονομεύσει περαιτέρω την υιοθέτηση από την 

ΕΕ κοινής στρατηγικής, προχωράει στην υπογραφή επιμέρους μακροπρόθεσμων 

συμφωνιών με τα κράτη μέλη. Σημειώνεται ότι οι διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία 

στον τομέα της ενέργειας έχουν δεσμεύσει τα κράτη-μέλη και κατ΄ επέκταση 

υποβαθμίζει δραματικά την ικανότητα της ΕΕ να θέσει κοινούς στόχους στην 

ενεργειακή της πολιτική. 

8.3 Η Ευρωπαϊκή «Κοινή» πολιτική έναντι της Ρωσίας για εξισορρόπηση 

της αλληλεξάρτησης 

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο γιγαντιαίος ενεργειακά γείτονάς της 

ΕΕ , η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει συχνά τις πηγές υδρογονανθράκων ως πολιτικό 

όπλο για να τιμωρήσει ή να ανταμείψει τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και 

ιδιαίτερα την Ουκρανία. Η πολιτική της Ρωσίας προκάλεσε σοβαρές διακοπές του 

                                                                                                                                    
ενεργειακής εξάρτησης εκτείνεται στην πραγματικότητα από χώρες με σχεδόν μηδαμινή εξάρτηση 
έως και χώρες που προσεγγίζουν την απόλυτη εξάρτηση .Σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας 
όπως η πυρηνική και οι ανανεώσιμες. 
55

 Σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας όπως η πυρηνική και οι ανανεώσιμες. 
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εφοδιασμού σε υδρογονάνθρακες σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ υπογραμμίζοντας 

για ακόμη μια φορά, την ενεργειακή ευπάθεια της Ευρώπης. 

 Η ευρωπαϊκή απάντηση στην χρήση της ενέργειας ως πολιτικό όπλο 

κυρίως από την Ρωσία ακολούθησε ουσιαστικά τρεις κατευθύνσεις (Kovačovska 

2007, σελ 6):  

 διαφοροποίηση του χρησιμοποιούμενου ενεργειακού μείγματος.  

 διαφοροποίηση των χωρών εισαγωγής ενέργειας. 

 Tην ανάπτυξη και εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών πετρελαίου 

και φυσικού αερίου (Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Δανία). 

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει 

μια σειρά από ολοκληρωμένες μακροπρόθεσμες στρατηγικές56  

 Όσο αφορά το φυσικό αέριο ο εφοδιασμός γίνεται κυρίως μέσω αγωγών 

που διασχίζουν πολλά διαφορετικά κράτη και καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την 

ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου πλαισίου αντιμετώπισης της ενεργειακής ασφάλειας. 

Η Οδηγία 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 αποτέλεσε την 

πρώτη οργανωμένη προσπάθεια νομοθετικής ρυθμίσεως του εφοδιασμού της 

ευρωπαϊκής αγοράς με φυσικό αέριο (Council 2010, σελ 92). Η Οδηγία επισήμανε 

ότι: 

 «για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου απαιτείται μια 

ελάχιστη κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια του εφοδιασμού, κυρίως μέσω 

διαφανών πολιτικών ασφάλειας του εφοδιασμού που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

συμβατών με τις απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς, προκειμένου να αποφευχθούν 

στρεβλώσεις της αγοράς. Επομένως, ο επακριβής καθορισμός ρόλων και 

αρμοδιοτήτων για όλους τους συναλλασσομένους της αγοράς είναι απαραίτητος 

για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και της 

εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς» 

 Στην συνέχεια οριοθέτησε τα αναγκαία μέτρα τα οποία τα κράτη-μέλη 

πρέπει να λάβουν για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. 

                                            
56

  Με ποιο σημαντική το 2008, το Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή Ασφάλεια και 
αλληλεγγύης. 
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Ως ενδεικτικά μέσα για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού αναφέρονται 

και τα εξής: 

 Αύξηση δυναμικού αποθήκευσης ωφέλιμου όγκου αερίου 

 Αύξηση δυναμικού αποδέσμευσης του αποθηκευμένου αερίου προς 

τρίτες χώρες 

 Πρόβλεψη αγωγών για την εκτροπή αποθεμάτων αερίου σε 

πληττόμενες περιοχές 

 Δημιουργία ευέλικτων αγορών φυσικού αερίου 

 Χρήση εναλλακτικών εφεδρικών καυσίμων σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 Συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων 

μεταφοράς φυσικού αερίου 

 Συντονισμός γειτονικών κρατών μελών στις δραστηριότητες μεταξύ 

συστημάτων μεταφοράς-διανομής και φορέων εκμετάλλευσης των  

 Ευελιξία αυξομείωσης της εγχώριας παραγωγής των Κρατών-Μελών 

 Επενδύσεις σε υποδομές για την εισαγωγή αερίου μέσω τερματικών 

σταθμών επαναεριοποίησης συνδεδεμένων με δίκτυα αγωγών. (Council 2010) 

 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή έννοια 

της ενεργειακής ασφάλειας είναι η ρητή σύνδεση μεταξύ της ενεργειακής 

ασφάλειας (του εφοδιασμού) και της πολιτικής ανταγωνισμού. Αυτό βασίζεται στη 

πεποίθηση ότι μια αποτελεσματική αγορά εγγυάται το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων απειλών για την ενεργειακή  

ασφάλεια. 

 Όσον αφορά στην προαγωγή του διαλόγου με μείζονες εξαγωγείς 

ενέργειας, η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει επισημάνει την ανάγκη βελτίωσης των 

σχέσεων με τις χώρες του ΟΠΕΚ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου 

(Gulf Cooperation Council-GCC), καθώς και μιας νέας πρωτοβουλίας αναφορικά 
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με την Ρωσία. Αυτή θα διευκολυνόταν από την ανάπτυξη κοινής εξωτερικής 

ενεργειακής πολιτικής.  

 Επιπλέον η συνεργασία ΕΕ και Ρωσίας στοχεύει στην παροχή ασφάλειας 

και δυνατότητας προγνώσεως του μέλλοντος και στα δύο μέρη. Αυτό θα επέτρεπε 

τη διεξαγωγή των αναγκαίων μακροπρόθεσμων επενδύσεων στον τομέα της 

έρευνας και παραγωγής ενέργειας. Στοχεύει επίσης τη δίκαιη και αμοιβαία 

πρόσβαση στις αγορές και τις υποδομές των δύο μερών, περιλαμβανομένης της 

προσβάσεως τρίτων μερών στους αγωγούς. (Γρηγοριάδης 2008, σελ 34,35).  

8.4 Η έννοια της Ανθεκτικότητας στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ 

  Μια από τις τελευταίες έννοιες που αναπτύχθηκαν στην ΕΕ είναι αυτή της 

«Ανθεκτικότητας». Η έννοια αυτή αναφερόταν σε σημαντικό βαθμό στην 

«παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ» που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2016 (Union 

2016).Επιπλέον το ΝΑΤΟ κατά τη σύνοδο κορυφής του Ιούλιου 2016 (NATO 

2016) στη Βαρσοβία επανέλαβε την σημαντικότητα της ανθεκτικότητας. 

 Η λέξη ανθεκτικότητα δεν είναι απλά μία ασαφής έννοια, αλλά σημαίνει για 

τις κυβερνήσεις ότι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να θέσουν σε εφαρμογή 

σοβαρά προληπτικά μέτρα ή ενέργειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό την προστασία του ιστού της κοινωνίας 

και των υποδομών της. Έχει να κάνει με το πώς οι κοινωνίες μπορούν να 

ανακάμψουν μετά από μια επίθεση άμεση ή έμμεση όπως για παράδειγμα η 

απροειδοποίητη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού. Έχει να κάνει δηλαδή με 

την μείωση της ευπάθειας ενός κράτους. (Dempsey 2016) 

 Στην περίπτωση της Ευρώπης, η ανθεκτικότητα απαιτεί επίσης στενότερη 

ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των πολιτικών των κρατών – μελών. Πρόκειται για 

τη διασφάλιση ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις μπορούν να ανταποκριθούν με 

ταχύτητα και με ενότητα για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα, την ελευθερία και 

την ασφάλεια. Πρόκειται για την προστασία της οικονομίας και των αξιών της 

Ευρώπης. 

 Επειδή η ενέργεια είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία, τις 

υποδομές, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, και άλλες βασικές λειτουργίες μιας 
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χώρας, το κλειδί της πολιτικής απάντησης από τη ΕΕ είναι να επενδύσει στην 

βελτίωση της αντοχής των Κρατών-Μελών να αντέχουν αναταράξεις και να 

επανακάμπτουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επίσης η πολιτική της ΕΕ πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να παράγει σταθεροποιητικά αποτελέσματα για 

τους γείτονές της και να μεταρρυθμίζει τις δομές της παγκόσμιας αγοράς 

ενέργειας. (Bendiek 2016, σελ 2)  

8.5 Σπουδή της Ευαισθησίας και ευπάθειας της Ρωσίας έναντι της ΕΕ 

 Από την πλευρά του εμπορίου είναι σαφές ότι η Ρωσία είναι περισσότερο 

εξαρτημένη από την αγορά της ΕΕ και τις Άμεσες ξένες επενδύσεις που 

προέρχονται από αυτή. Επιπλέον οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Ρωσία είναι 

περισσότερο διαφοροποιημένες και συνεπώς βιώσιμες. Σε ότι αφορά την 

ενεργειακή ασφάλεια, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός ευαισθησίας της 

Ρωσίας και η ευπάθεια της αλληλεξάρτησης σε σχέση με την ΕΕ, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 Τα ρωσικά κρατικά έσοδα εξαρτούνται από εξαγωγές ενέργειας  από 

την ενεργειακή αγορά της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η διαταραχή του εφοδιασμού στην ΕΕ 

θα ήταν δαπανηρή για τη Ρωσία. 

 Οι συγκριτικά υψηλές τιμές που καταβάλλονται από τις ευρωπαϊκές 

χώρες στη Ρωσία για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, δεν προσφέρονται από τους 

δυνητικούς πελάτες σε άλλες περιοχές57. 

 Δεδομένου ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη την αξιοσημείωτη δυνατότητα 

να πουλήσει δια θαλάσσης φυσικό αέριο, με την υγροποιημένη μορφή, έχει μικρή 

ευελιξία να αλλάξει ξαφνικά τη ροή του φυσικού αερίου που είναι προσηλωμένη 

στις ευρωπαϊκές αγορές με αγωγούς. 

 Η Ρωσία εξαρτάται από τις χώρες διέλευσης των αγωγών της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Ευρωπαϊκής όπου βρίσκονται οι μεγάλες 

διαδρομές αγωγών ενεργειακού εφοδιασμού  

                                            
57

 Όπως για παράδειγμα πρόσφατα από την Κίνα 
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 Η Ρωσία εξαρτάται από τα αποθέματα φυσικού αερίου της Κεντρικής 

Ασίας καθώς η ρωσική Gazprom ως κύρια στρατηγική μετά την πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης υιοθέτησε την αγορά του φθηνότερου φυσικού αερίου στην 

Κεντρική Ασία, παρά την ανάπτυξη των δικών της κοιτασμάτων. 

 Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν λόγω των παραπάνω, ότι συνολικά η 

Ρωσία είναι πιο εξαρτημένη από την ΕΕ από ό, τι το αντίστροφο. Πράγματι οι  

ειδικοί σημειώνουν ότι στην πράξη θα ήταν δαπανηρό και δύσκολο για τη Ρωσία 

να στρέψει τα αποθέματά μακριά από την ΕΕ προς την Ανατολή καθότι αυτό 

απαιτεί μια δαπανηρή και χρονοβόρα αναδιαμόρφωση των υποδομών μεταφορών 

της και ιδιαίτερα των αγωγών. Ενώ εξίσου δύσκολο θα είναι και η επίτευξη 

μακροχρόνιων συμβολαίων τα οποία θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα μιας τόσο 

μεγάλης επένδυσης.  

8.6 Η ρωσική πολιτική έναντι της ΕΕ για εξισορρόπηση της 

αλληλεξάρτησης 

Η Ρωσία εφάρμοσε συγκεκριμένες στρατηγικές που μειώνουν το 

προαναφερόμενο βαθμό ευαισθησίας της Ρωσίας στην αλληλεξάρτηση της με την 

ΕΕ. 

Το 2004 η ρωσική κυβέρνηση δημιούργησε ειδικό ταμείο σταθεροποίησης 

(stabilization fund) για τη διαχείριση των πετρελαϊκών εσόδων. Στο απόγειο της 

ανόδου της τιμής του «μαύρου χρυσού» το 2008, το εν λόγω ταμείο διέθετε 

αποθεματικά ύψους 158 δισ. δολαρίων, τα οποία ισοδυναμούσαν με το 12% του 

ΑΕΠ της χώρας. (Λίτσης 2014).  

Η Ρωσία μπορεί να μέσω του συγκεκριμένου ταμείου να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά αλλά βραχυπρόθεσμα μια οικονομική κρίση μέσω της ενίσχυσης 

του κράτους. θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ασφάλιση για την περίπτωση ενός 

ενεργειακού μποϋκοτάζ ή οποιοδήποτε άλλων οικονομικών κυρώσεων θα 

μπορούσαν να εισαχθούν από την ΕΕ σε περίπτωση κλιμάκωσης μίας έντασης. 

Έτσι τον Δεκέμβριο του 2014, ρωσικό ταμείο σταθεροποίησης επένδυσε στο 

μετοχικό κεφάλαιο των τριών ρωσικών κρατικών τραπεζών (VTB, η Gazprombank 

και Rosselkhozbank) προκειμένου να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις δυτικές 
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οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της Ουκρανικής κρίσης. 

(themoscowtimes 2015) 

Επιπλέον στην μείωση του βαθμού ευαισθησίας συμβάλει το γεγονός ότι η 

Ρωσία έχει συνάψει διμερή μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τα κράτη-μέλη της ΕΕ 

έχοντας έτσι εξασφαλίσει τις ενεργειακές εξαγωγές της ενώ ταυτόχρονα περιορίζει 

τις πιθανότητες επιβολής κοινών Ευρωπαϊκών κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα 

Όσο αφορά στη διαχείριση των κινδύνων που έχουν σχέση με την 

ενεργειακή ζήτηση και την μείωση της ευπάθειας, η Ρωσία επιδιώκει να υιοθετήσει 

ορισμένες πολιτικές με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όσον 

αφορά την ενεργειακή σχέση της με την ΕΕ. Η ενεργειακή πολιτική της κινείτε σε 

δύο άξονες. 

Πρώτον προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις αγορές στις οποίες εξάγει τα 

ενεργειακά της προϊόντα, κυρίως προς τα ανατολικά π.χ στις ασιατικές αγορές. 

Ήδη από τον Μάιο του 2015 η Ρωσία αναζητώντας νέες αγορές μετά τις κυρώσεις 

που επέβαλε η Δύση εξαιτίας της διαμάχης στην Ουκρανία, έγινε η μεγαλύτερη 

προμηθεύτρια της Κίνας σε πετρέλαιο. Έτσι  ξεπέρασε τη Σαουδική Αραβία και 

κέρδισε τη μάχη για την κατοχύρωση μεριδίων στην αγορά του δεύτερου 

μεγαλύτερου καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο. Αυτό βεβαία δεν επιτεύχθηκε 

χωρίς υποχωρήσεις από την πλευρά της Ρωσίας αφού αποδέχθηκε το γιουάν για 

πληρωμές πετρελαίου αντί μόνο του δολαρίου. (Καθημερινή 2015) 

Δεύτερον αξιοποιώντας της γεωγραφική της θέση58 προσπαθεί να 

μπλοκάρει την κατασκευή εναλλακτικών αγωγών που θα την παρακάμπτουν. 

Επιπλέον ταυτόχρονα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από χώρες 

διέλευσης της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με νέους αγωγούς που θα 

διέρχονται από άλλες χώρες περισσότερο φιλικές. 

  

                                            
58

 Η Ρωσία είναι μια σημαντική χώρα διέλευσης χωρίς την οποία ο αέριο της Κεντρικής Ασίας δεν 
μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στην ΕΕ. 
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9ο Κεφάλαιο: Η ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής ΕΕ- Ρωσίας  

 Στα πλαίσια της εξασφάλισης ενός επαρκούς επιπέδου «ενεργειακής 

ασφάλειας» ΕΕ και Ρωσία ανέπτυξαν ένα σύνολο πολιτικών ενώ ταυτόχρονα 

υιοθέτησαν-ανακοίνωσαν τις μακροπρόθεσμες ενεργειακές τους στρατηγικές. 

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και διάφοροι μηχανισμοί συνεργασίας με σκοπό να 

δεσμεύσουν αμφοτεροβαρείς υποχρεώσεις και τις δύο πλευρές και να μειώσουν 

έτσι την «ενεργειακή ανασφάλεια στις μεταξύ τους σχέσεις.  

 Βασική προϋπόθεση αυτού αποτέλεσε η παραδοχή και από τις δύο 

πλευρές ότι το ενεργειακό παιχνίδι δεν είναι μηδενικού αθροίσματος αλλά μπορεί 

να εξελιχθεί σε win-win εφόσον καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. 

 Οι αντικειμενικοί στόχοι αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει τις 

κυριότερες ενεργειακές πολιτικές-στρατηγικές  τους κύριους μηχανισμούς που 

αναπτύχθηκαν για να εξομαλύνουν και να πλαισιώσουν το καθεστώς των 

ενεργειακών σχέσεων μεταξύ ΕΕ – Ρωσίας. Επιπλέον αξιολογείται η δυναμική 

τους και σχολιάζονται μερικά από τα προβλήματα που περιλαμβάνονται στην 

εξέλιξη και την εφαρμογή τους.  

9.1 Η ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη  

 Η απαρχή των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ έγινε από τα πρώτα στάδια της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Ωστόσο, μόνο μετά τα διδάγματα των πετρελαϊκών κρίσεων την 

δεκαετία του 70 υιοθετήθηκαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Το 1974 

δημιουργήθηκε ο ΔΟΕ, η οποία ήταν για χρόνια πρωταρχικό μέσο της Ευρώπης 

για την παρακολούθηση και την ανάλυση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, ενώ 

αποτελούσε το κύριο όργανο αντιμετώπισης ενδεχομένων εμπάργκο. Στην 

πραγματικότητα η ενέργεια αρχικά είχε μείνει έξω από την έννοια της Ενιαίας 

Ευρωπαϊκής Αγοράς έως το 1998.  

 Σήμερα, οι εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής παραμένουν στην 

αρμοδιότητα των Υπουργείων Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ και 

αποτελούν θέμα εθνικής κυριαρχίας. Η ενεργειακή πολιτική δεν ενσωματώθηκε 

επίσημα εντός του πεδίου εφαρμογής της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
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Πολιτικής Ασφάλειας («ΚΕΠΠΑ») και δεν υπάρχει νομική βάση που να δικαιολογεί 

την εξελίξεις μιας κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής.  

9.2 Η συνεργασία της ΕΕ – Ρωσίας στον Ενεργειακό τομέα 

 Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωση δύο κύριοι μηχανισμοί 

αναπτύχθηκαν για να παρέχουν τη βάση για τη συνεργασία 

και το πλαίσιο για το καθεστώς διαλόγου για την ασφάλεια της ενέργειας μεταξύ 

της Ευρώπης και η Ρωσία, ως τον σημαντικότερο προμηθευτή ενέργειας της 

Ευρώπης ως. Η σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό χάρτη ενέργειας που ξεκίνησε το 

1991 και ο ενεργειακός διάλογος που ξεκίνησε το 2000 μπορεί να θεωρηθούν ως 

τα κύρια νομικά μέσα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενεργειακού διαλόγου μεταξύ 

της ΕΕ και Ρωσία. Αυτά τα μέσα περιγράφονται στο ακόλουθο μέρος του 

κεφαλαίου 

 Εκτός από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη ενέργειας και τον Ενεργειακό Διάλογο, 

αξίζει να αναφερθούν κάποιες περαιτέρω κοινές νομικές ρυθμίσεις που 

διαμορφώνουν το πλαίσιο της ενεργειακής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. 

Υπάρχει η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας («ΣΕΣΣ») υπεγράφη στο 

1994, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε μέχρι το 1997 (Απόφαση 97/800/ΕΚ, της 30ής 

Οκτωβρίου 1997 για την Ρωσική Ομοσπονδία) (EE 1997, σελ 1), εξαιτίας των 

ανησυχιών ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ για της ενέργειες της Ρωσίας στην 

Τσετσενία. Επιπλέον πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο σύνοδοι κορυφής 

με τους επικεφαλής των κρατών της Ρωσίας και των χωρών μελών της ΕΕ με 

στόχο να προσδιοριστεί η στρατηγική κατεύθυνση για την ανάπτυξη της 

ενεργειακής σχέσης. Στο υπουργικό επίπεδο, υπάρχει το Μόνιμο Συμβούλιο 

Εταιρικής Σχέσης, με στόχο την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων που 

προκύπτουν στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των μερών, ενώ στην ατζέντα των 

θεμάτων μπορούν να ενσωματωθούν και ενεργειακά ζητήματα. 

9.3 Eυρωπαϊκός Xάρτης Eνέργειας 

 Ο Eυρωπαϊκός Xάρτης Eνέργειας υπογράφηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991 

στη Xάγη από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και από τις Hνωμένες Πολιτείες 

της Aμερικής, τον Kαναδά και την Iαπωνία. Ο Χάρτης επιδιώκει να θέσει κάποια 
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τάξη στους όρους της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας στην Ευρώπη 

καθορίζοντας τις αρχές, τους στόχους και τα μέσα μιας πανευρωπαϊκής 

συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα. ο Xάρτης είναι στην πραγματικότητα ένας 

κώδικας καλής συμπεριφοράς. H αξία του έγκειται στο ότι δείχνει για πρώτη φορά 

τους δεσμούς αλληλεγγύης και συμπληρωματικότητας ιδίως μεταξύ των χωρών 

της Δυτικής Eυρώπης, που διαθέτουν την τεχνογνωσία και τις προχωρημένες 

τεχνολογίες και των χωρών της Kεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης καθώς και των 

χωρών της πρώην EEΣΔ, που διαθέτουν ενεργειακούς πόρους σχετικά άφθονους. 

(secretarian 2004, σελ 44) 

 Η εφαρμογή του Χάρτη59 αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων σχέσεων μεταξύ 

των χωρών της EE, των περισσοτέρων ανεξαρτήτων κρατών της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης και της Kεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης, του Kαναδά, των 

Hνωμένων Πολιτειών και της Iαπωνίας στα πεδία της διαμετακόμισης ενεργειακών 

προϊόντων μεταξύ Ανατολής και Δύσης, των συναλλαγών, των επενδύσεων και 

της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Η πρακτική συνέπεια του Ενεργειακού 

Χάρτη είναι η διαφοροποίηση του εφοδιασμού των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και επομένως η μικρότερη εξάρτησή της 

από τις πηγές της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας. 

 Ένα από τα πιο βασικά πρωτόκολλά του Χάρτη είναι αυτό που αφορά την 

διέλευση του φυσικού αερίου(άρθρα 29-32)  μέσω του δικτύου αγωγών 

(secretarian 2004, σελ 77-79), το οποίο προϋποθέτει την απελευθέρωση της 

χρήσης όλου του δικτύου των αγωγών της Gazprom. Με αυτό τον τρόπο, οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να διασφαλίσουν την πρόσβαση στους αγωγούς από 

χώρες της Κεντρικής Ασίας και από ανεξάρτητους Ρώσους παραγωγούς. Εφόσον 

εφαρμοζόταν το πρωτόκολλο για τη διαμετακόμιση το φυσικό αέριο της Κασπίας 

από το Τουρκμενιστάν θα μπορούσε να διέλθει άμεσα προς την ΕΕ σε αντίθεση με 

αυτό που συμβαίνει σήμερα, όταν Gazprom αγοράζει το φυσικό αέριο από το 

Τουρκμενιστάν, και στη συνέχεια ελέγχοντας την προσφορά του (άρα και την τιμή 

του) το πουλάει στην ΕΕ (Cohen 2006). Η Ρωσία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει 

                                            
59

 προβλέπεται από τη Συνθήκη για τον Eυρωπαϊκό Eνεργειακό Xάρτη, που υπογράφηκε, στις 17 
Δεκεμβρίου 1994 στη Λισσαβόνα 
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επικυρώσει τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Χάρτη60 με συνέπεια να 

παραμείνουν τα σημεία τριβής όσον αφορά τα δίκτυα των αγωγών με την ΕΕ.   

  Γι' αυτό ένας «ενεργειακός διάλογος» ξεκίνησε με σκοπό να λύσει αυτά τα 

προβλήματα. Από την έναρξή του το 2000, ο ενεργειακός διάλογος επέτρεψε την 

εξομάλυνση ορισμένων διαφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Εξυπηρέτησε 

τόσο την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τη βιώσιμη ανάπτυξη με την 

επικύρωση από τη Ρωσική Ομοσπονδία του πρωτοκόλλου του Κιότο, όσο και την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Αυτό το πλαίσιο ανταλλαγών επέτρεψε 

επίσης την επίλυση σημαντικών θεμάτων, όπως π.χ. τη διαφύλαξη των 

μακροπρόθεσμων συμβάσεων εφοδιασμού και την κατάργηση μέτρων που 

αντιβαίνουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισμού.  

9.4 Ενεργειακός Διάλογος – Κοινός Οικονομικός Χώρος 

 Ένας ενεργειακός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας αποφασίστηκε 

στη διμερή σύνοδο κορυφής στο Παρίσι στις 30 Οκτωβρίου 2000. Αυτός ο 

διάλογος παρέχει την ευκαιρία συζήτησης όλων των θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 

για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική οργάνωση των υποδομών 

παραγωγής και μεταφορών, των δυνατοτήτων ευρωπαϊκών επενδύσεων και των 

σχέσεων μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτικών χωρών. (Μούσης, 

europedia.moussis.eu 2014) 

 Στη Σύνοδο Κορυφής της Αγίας Πετρούπολης τον Μάιο του 2003, η ΕΕ και 

η Ρωσία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη δημιουργία 

τεσσάρων «κοινών χώρων» στα πλαίσια της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 

συνεργασίας: ένας κοινός οικονομικός χώρος, ένας κοινός χώρος ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, ένας κοινός χώρος συνεργασίας στον τομέα της 

εξωτερικής ασφάλειας· και ένας κοινός χώρος έρευνας και εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών πτυχών. (Commission 2004, σελ 1,2) Η 

Σύνοδος Κορυφής της Μόσχας τον Μάιο του 2005 υιοθέτησε ένα πακέτο οδικών 

χαρτών για τη δημιουργία των τεσσάρων κοινών χώρων. Αυτοί ορίζουν τις 

                                            
60

 η Συμφωνία εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας (που 
υπογράφηκε το 1994 και άρχισε να ισχύει από το 1997) δεν μπορούσε να επιλύσει τα ενεργειακά 
προβλήματα μεταξύ των δύο μερών 
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ενέργειες που χρειάζονται για την πραγματοποίηση των κοινών χώρων και 

επομένως καθορίζουν τη μεσοπρόθεσμη ατζέντα της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 

και της Ρωσίας. Στην έκθεση προόδου του 2008 που αφορά τους τέσσερις κοινούς 

χώρους συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, ο ενεργειακός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της 

Ρωσίας εντάχθηκε ως θεματική ενότητα εντός του «Κοινού Οικονομικού Χώρου». 

(Brabandere Eric 2014, σελ 128) 

 Στα πλαίσια του ενεργειακού διαλόγου υπογράφηκε το 2009 η δημιουργία 

του «μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης» σκοπός του οποίου είναι να 

εξασφαλιστεί η ταχεία επικοινωνία για την πρόληψη ενδεχόμενων διακοπών του 

εφοδιασμού στον τομέα του φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας. 

(Commission 2011, σελ 15, 23). 

 Ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές, μέχρι πρόσφατα η Ρωσία έτεινε να λύνει 

πολλά τρέχοντα προβλήματα σε ad-hoc βάση χωρίς να λαμβάνει υπόψη το 

στρατηγικό μέλλον του ενεργειακού διαλόγου με την ΕΕ. 

9.5 Το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο 

 Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 τέθηκε σε εφαρμογή το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο 

της ΕΕ (EU Third Energy Package). Ο στόχος του τρίτου ενεργειακού πακέτου 

είναι να δημιουργήσει μία ενιαία και πλήρως αποτελεσματική αγορά ενέργειας 

(ηλεκτρική και φυσικό αέριο) στην ΕΕ. Αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθούν οι τιμές 

σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα και μεγαλύτερη ασφάλεια στην προσφορά. 

(Commission 2011, σελ 1) 

 Βασικό στοιχείο του πακέτου είναι ο διαχωρισμός της παραγωγής από την 

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η ΕΕ θεωρεί ότι το πακέτο 

θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις σε 

υποδομές (compareservices 2011) 

 Το πακέτο περιλαμβάνει δύο οδηγίες που θεσπίζουν τους κοινούς κανόνες 

αντίστοιχα για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και τρείς 

κανονισμούς που καλύπτουν τη θέσπιση μιας συνεταιριστικής αντιπροσωπείας για 

τους ενεργειακούς ρυθμιστές, την πρόσβαση στο δίκτυο για τις διασυνοριακές 
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ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς 

φυσικού αερίου. 

 Παρά τις αντιδράσεις του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού "Gazprom", το 

πακέτο περιλαμβάνει μια "ρήτρα Gazprom". Σύμφωνα με αυτή αν μια εταιρία θέλει 

να αγοράσει μετοχές ενός φορέα παροχής φυσικού αερίου, θα πρέπει πρώτα να 

λάβει την συγκατάθεση των Βρυξελλών και να δεχθεί τις επενδύσεις ευρωπαϊκών 

εταιριών στο έδαφος της εν λόγω ξένης εταιρίας. (EUParliament 2009) 

 Τα τελευταία χρόνια το τρίτο ενεργειακό πακέτο έχει γίνει βασικό πεδίο 

αντιπαράθεσης ΕΕ-Ρωσίας. Από την έναρξη εφαρμογής του η Ρωσία τάσσεται 

υπέρ της αναθεώρησης ορισμένων διατάξεων αυτού του Πακέτου διότι θεωρεί ότι 

η υιοθέτησή του σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να θέσει υπό τον 

έλεγχό της την ευρωπαϊκή αγορά υδρογονανθράκων και να εξαναγκάσει την 

Gazprom να μετακινηθεί από το σύστημα των εξαγωγών φυσικού αερίου βάσει 

συμβολαίου σε τιμές spot (δηλαδή την τρέχουσα τιμή, στην οποία το προϊόν 

μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί σε καθορισμένη ώρα). 61  

 Η επίδραση του τρίτου ενεργειακού πακέτου στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας είναι 

καθοριστική καθώς αντιμετωπίζει τον πυρήνα της ρωσικής στρατηγικής στην 

ενέργεια, που αφορά στην δημιουργία ελεγχόμενων μονοπωλίων. Επιπλέον βάζει 

φρένο στην τακτική σύναψης διμερών συμφωνιών με κάθε κράτος-μέλος καθώς 

αυτά δεσμεύονται για την τήρηση των ρητρών που ορίζει το πακέτο.  

 Είναι αλήθεια ότι χρειάστηκαν δύο μείζονα περιστατικά  διαταραχής της 

ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ το 2006 και 2009, προκειμένου να υιοθετηθεί μία 

αξιόλογη ενεργειακή πολιτική που να θέτει τις βάσεις για μια ενιαία αντιμετώπιση 

του ενεργειακού τομέα από όλα τα κράτη, καθότι αυτά αντιλήφθηκαν ότι 

προσωρινά κέρδη από διμερείς συμφωνίες συνοδεύονται από μακροχρόνιες 

ζημιές καθώς το ενεργειακό πεδίο ειδικά στη Ευρώπη αποτελεί σύστημα 

συγκοινωνούντων δοχείων (θα δηλώναμε μεταφορικά μέσα από δίκτυο των 

αγωγών), στο οποίο οι αρνητικές συνέπειες διαχέονται.  

                                            
61 Κατά τη σύνοδο κορυφής των χωρών εξαγωγέων φυσικού αερίου το 2013 ο Βλαντιμίρ Πουτιν, 

πρότεινε Κοινό μέτωπο για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων που θέτει το «Τρίτο Ενεργειακό 
Πακέτο», το οποίο περιορίζει το συνδυασμό πωλήσεων και μεταφοράς φυσικού αερίου. 

 



-80- 

 

 Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι προσφάτως η ΕΕ έθεσε ως κύριο στόχο την 

αύξηση των αγωγών μεταξύ των κρατών σε μία προσπάθεια να αυξήσει de facto 

την αλληλεξάρτηση των κρατών στον ενεργειακό τομέα και με αυτό τον τρόπο να 

πετύχει μεγαλύτερη υποστήριξη των Κ-Μ στις ενιαίες πολιτικές που υιοθετεί.     

9.6 Η Ανάπτυξη Ενεργειακής Στρατηγικής στην Ρωσία 

 Από το 2003, η εθνική ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας διαμορφώνεται σε 

επίσημο έγγραφο ως «Ενεργειακή Στρατηγική 2003 – 2020» το οποίο παρέχει ένα 

περίγραμμα των στόχων της Ρωσίας και τις πολιτικές που θα υιοθετήσει στον 

τομέα της ενέργειας. Στις πρώτες φράσεις, το έγγραφο ορίζει ότι οι ενεργειακοί 

πόροι της Ρωσίας είναι η βάση της οικονομίας της χώρας και το βασικό μέσο της 

εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της. Επίσης καθορίζει ότι ο ρόλος της 

Ρωσίας στις διεθνείς αγορές ενέργειας καθορίζει τη συνολική γεωπολιτική επιρροή 

της χώρας στον κόσμο. (Kuchins 2008, σελ 2) 

 Επιπλέον στο επίσημο έγγραφο που αφορά την στρατηγική μέχρι το 2030 

αναφέρεται ότι τα κράτη της Ευρώπης και οι χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών θα παραμείνουν οι βασικές αγορές για τα προϊόντα της 

βιομηχανίας ενέργειας της Ρωσικής ομοσπονδίας για ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης της στρατηγικής. Ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν-εφαρμοστούν 

μέτρα για τη μείωση των κινδύνων διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών των εξαγωγών για την 

εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών των ρωσικών ενεργειακών προϊόντων σε 

αυτές τις αγορές. (Russia 2010, σελ 22) 

 Παράλληλα προβλέπει ότι το ποσοστό των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας 

προς το συνολικό όγκο των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών θα μειώνεται 

σταθερά, λόγω της διαφοροποίησης των εξαγωγών της Ρωσίας στις αγορές 

ενέργειας στην Ανατολή (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα και τις άλλες χώρες της περιοχής 

Ασίας-Ειρηνικού). Προς το τέλος της υλοποίησης της στρατηγικής, το ποσοστό 

των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών στις χώρες της Ανατολής πρέπει να αυξηθεί 

για το πετρέλαιο από το σημερινό 6 στο 22-25%, ενώ οι εξαγωγές φυσικού αερίου 

θα πρέπει να αυξηθούν από το 0 στο 19-20%. (Russia 2010, σελ 23) 
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 Στο τρίτο μέρος της στρατηγικής αναφέρονται επιγραμματικά οι στόχοι της 

Ρωσίας για το Φυσικό αέριο οι οποίοι καταδεικνύουν τους βασικούς άξονες της 

Ρωσικής ενεργειακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την ρωσική 

στρατηγική :  

 Πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο η τεχνική τη υγροποίησης αερίου.  

 Πρέπει να ολοκληρωθεί η επέκταση του δικτύου αγωγών προς τα 

ανατολικά  

 το μερίδιο της εταιρείας "Gazprom" στην αγορά θα πρέπει να μειωθεί 

 Θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Αρκτικής 

Το Ρωσικό δίκτυο αγωγών θα γίνει αναπόσπαστο μέρος μιας «δυναμικής 

γέφυρας» μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, στην οποία η Ρωσία θα έχει το 

βασικό ρόλο στην διαχείρισή του (Russia 2010, σελ 23) 

 Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ο τελευταίος στόχος είναι αυτός πάνω 

στον οποίο λαμβάνονται όλες οι πολιτικές αποφάσεις για την Ρωσική πλευρά και 

εξηγεί ικανοποιητικά τις εξελίξεις στην διεθνή σκηνή στην περιοχή της Ευρασίας 

μέχρι σήμερα. Η Ρωσία πιστή στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές που χαράσσει 

θέλει να διαδραματίσει περιφερικό ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή και προς τούτο 

επιδιώκει να έχει τον ρόλο-κλειδί, το οποίο σημαίνει ότι: 

 Θα επιδιώξει να παραμείνει ο κύριος προμηθευτής ενέργειας στην 

Ευρώπη, αποτρέποντας κάθε άλλο προμηθευτή να εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή 

αγορά 

 Θα εμποδίσει κάθε προσπάθεια να παρακαμφθεί το έδαφός της από 

δίκτυα αγωγών που δεν τα ελέγχει και ταυτόχρονα θα επιδιώξει να καταστεί μια 

από τις πιο σημαντικές χώρες διέλευσης 

 Θα προσπαθήσει να απομονώσει ενεργειακά χώρες εχθρικές όπως 

η Ουκρανία μειώνοντας την γεωπολιτική τους αξία, χτίζοντας ταυτόχρονα το 

προφίλ ενός αξιόπιστου προμηθευτή στην ευρωπαϊκή αγορά. 

 Η ρωσική πλευρά για να πετύχει τους παραπάνω στόχους έχει προβεί σε 

μία σειρά από ενέργειες,  ενώ χρησιμοποιεί την συμμετοχή της σε διάφορους 

οργανισμούς ως πολιτικό εργαλείο προώθησης των συμφερόντων της και 
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χειραγώγησης των χωρών, ειδικά αυτών που βρίσκονται στην περιφέρειά της και 

αποτελούν όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εξωτερική της πολιτική το 

«εγγύς εξωτερικό», με προτεραιότητα σε αυτές που έχουν μεγάλα αποθέματα σε 

ενεργειακούς πόρους όπως το Αζερμπαιτζαν – Τουρκμενιστάν ή έχουν κομβικό 

ρόλο λόγο θέσης στην διέλευση των αγωγών. 
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10ο Κεφάλαιο: Οι ΕΕ-Ρωσία στους Διεθνείς οικονομικούς-

ενεργειακούς οργανισμούς 

 Ο ενεργειακός τομέας έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές ειδικά τον τελευταίο 

αιώνα, ενώ αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες. 

Παράλληλα δημιουργήθηκαν Οργανισμοί που εκπροσωπούν αντίστοιχα τα 

συμφέροντα των χωρών προμηθευτών και καταναλωτών62. Καθότι αμφότερες ΕΕ 

και Ρωσία συμμετέχουν ως μέλη ή ως παρατηρητές σε αυτούς τους Διεθνείς 

οικονομικούς – ενεργειακούς οργανισμούς με αντικρουόμενα συμφέροντα είναι 

ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο τρόπος συμμετοχής τους.  

 Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των 

χωρών παραγωγών ενέργειας είναι ο OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) για το πετρέλαιο και ο GECF (Gas Exporting Countries 

Forum) για το φυσικό αέριο. Κύριος σκοπός αυτών των οργανισμών είναι να 

εξασφαλίσουν ομαλή την ενεργειακή ζήτηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το 

επίπεδο των τιμών θα είναι τέτοιο ώστε να αποφέρει ικανοποιητικά κέρδη στις 

χώρες παραγωγούς και θα καθιστά προσοδοφόρα την επένδυση στην εξερεύνηση 

μελλοντικών κοιτασμάτων αλλά και την ανάπτυξη νέων προηγμένων τεχνικών 

εξόρυξης. 

 Στον αντίποδα βρίσκεται ο IEA (International Energy Agency) ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τις χώρες- καταναλωτές. Κύριος σκοπός του είναι να εξασφαλίσει 

τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των χωρών σε ενεργειακά προϊόντα σε τιμές οι 

οποίες να είναι ανεκτές. Σε γεωπολιτικό επίπεδο σκοπός του θα λέγαμε ότι είναι να 

εξαλείψει την χρήση εκ μέρους των κρατών παραγωγών «της απειλής διακοπής 

του ενεργειακού εφοδιασμού» ως εργαλείο εκβιασμού των κρατών καταναλωτών 

σε γεωπολιτικό επίπεδο. 

   Οι ΕΕ- Ρωσία εκμεταλλεύονται την συμμετοχή τους στους υπόψη 

οργανισμούς για να διαμορφώσουν προς όφελος τους το πλαίσιο των μεταξύ τους 

ενεργειακών σχέσεων. Ταυτόχρονα δημιουργούν οργανισμός-συμμαχίες με σκοπό 

να αυξήσουν την επιρροή τους να αυξήσουν τα φορτία ισχύος τους (τα πραγματικά 

                                            
62

 Με κυριότερους  τον ΔΟΕ και ο ΟΠΕΚ 
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αλλά κυρίως τα προβαλλόμενα) και  να αλλάξουν έτσι την ισορροπία σε συστημικό 

επίπεδο προσδοκώντας μακροπρόθεσμα κέρδη. 

 Σκοπός του κεφαλαίου δεν είναι η ανάλυση των Διεθνών οικονομικών-

ενεργειακών οργανισμών αλλά η συμμετοχή και οι κινήσεις των κύριων παικτών 

(ΕΕ – Ρωσία) εντός αυτών ώστε να αποκαλυφθούν πτυχές της ενεργειακής 

πολιτικής τους, οι κινήσεις τους στην διεθνή ενεργειακή σκακιέρα και τελικά οι 

επιδιώξεις τους σε διμερές επίπεδο. 

10.1 Ο ΟΠΕΚ και η καιροσκοπική πολιτική της Ρωσίας  

 Ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγών Κρατών ΟΠΕΚ είναι ένα 

σύνολο πετρελαιοπαραγωγικών κρατών που ιδρύθηκε το 1960 με σκοπ ό να 

παράσχει στα κράτη-μέλη τεχνική και οικονομική βοήθεια. Ο ΟΠΕΚ δρα ως καρτέλ 

πετρελαίου και τα μέλη του συνεργάζονται ώστε να προσαρμόζουν τα επίπεδα 

παραγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου, ασκώντας μεγάλη επιρροή στην τιμή 

του στην παγκόσμια αγορά, κυρίως μέσω ποσοστώσεων παραγωγής. Σύμφωνα 

με το καταστατικό του, σκοπός του ΟΠΕΚ είναι: 

 Ο συντονισμός και η ενοποίηση των πετρελαϊκών πολιτικών μεταξύ των 

κρατών μελών 

 Η προστασία των συμφερόντων των πετρελαιοπαραγωγικών κρατών, 

 Η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος για τις χώρες παραγωγής, 

 Η αποτελεσματική προμήθεια πετρελαίου προς τα κράτη που το 

καταναλώνουν 

 Μία λογική απόδοση των κεφαλαίων των επενδυτών της βιομηχανίας 

πετρελαίου. (OPEC 2016) 

 Επειδή τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των 

αποθεμάτων αργού πετρελαίου και σχεδόν το ήμισυ των αποθεμάτων φυσικού 

αερίου στον κόσμο, ο οργανισμός έχει σημαντική ισχύ στις αγορές αυτές. 

 Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό 

πετρελαίου στον κόσμο και ένα σημαντικό εξαγωγέα έχει επιλέξει να μην ενταχθεί 

στον ΟΠΕΚ. Η ρωσική περίπτωση δεν είναι μοναδική, μερικοί άλλους μεγάλους 
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παραγωγούς, όπως η Νορβηγία και το Μεξικό, επέλεξαν να μην ενταχθούν ΟΠΕΚ 

για διαφορετικούς λόγους. Ωστόσο, τα περισσότερα πετρελαιοπαραγωγά κράτη 

που δεν είναι μέλη του ΟΠΕΚ ,συντονίσουν τις πολιτικές τους με τον ΟΠΕΚ και 

παρίστανται στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου ΟΠΕΚ 

 Μελετώντας την ιστορία της συνεργασίας Ρωσίας – ΟΠΕΚ 

αντιλαμβανόμαστε ότι λαμβάνει χώρα μόνο όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της 

Μόσχας. Η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και ΟΠΕΚ μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 

συνδυασμός συνεργασίας-ανταγωνισμού ανάλογα με την πίεση που δέχεται η τιμή 

του  πετρελαίου- φυσικού αερίου. 

 Η Ρωσία, σε περιόδους πτώσης των τιμών πετρελαίου, παροτρύνει τον 

ΟΠΕΚ  να προβεί σε μείωση της παραγωγής, ενώ την ίδια στιγμή δεσμεύεται για 

αντίστοιχες μειώσεις στις εξαγωγές της, τις οποίες όμως δεν κάνει ποτέ. Με αυτό 

τον τρόπο επιδιώκει τον προσπορισμό του κέρδους από τις αυξήσεις των τιμών, 

που προκαλούν οι σαουδαραβικές περικοπές, ενώ αποφεύγει να συνεργαστεί και 

συνεπώς να δεσμευτεί από συμφωνίες ρύθμισης της αγοράς και αντιμετώπισης 

αντίστοιχων καταστάσεων. Για να δικαιολογήσει την κερδοσκοπική της στάση 

χρησιμοποιεί το επιχείρημα της «Σιβηρίας». Σύμφωνα με αυτό η ικανότητά των 

εταιρειών εξόρυξης να περιορίσουν την παραγωγική τους είναι περιορισμένη, 

καθώς οι χαμηλές  θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή της Σιβηρίας, 

θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο, στις τεχνολογικές υποδομές των γεωτρήσεων.  

 Την τρέχουσα περίοδο λόγω της μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης και της 

ανάλογης πτώσης της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ένας εφικτός 

τρόπος, με τον οποίο η Ρωσία θα μπορούσε να συγκρατήσει την παραγωγή, θα 

ήταν με μείωση του ρυθμού διάνοιξης νέων γεωτρήσεων63. Ωστόσο αυτό είναι 

δύσκολο καθώς ο τυχόν περιορισμός των γεωτρήσεων μπορεί να έχει 

απρόβλεπτες συνέπειες και για άλλους τομείς της ρωσικής οικονομίας , ενώ 

επιπλέον η Gazprom και η Bashneft πρόσφατα επένδυσαν σημαντικά ποσά σε 

νέες γεωτρήσεις οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην μακροχρόνια οικονομική 

βιωσιμότητά τους. (Δήγκας 2016) 

                                            
63

 Οι νέες γεωτρήσεις που διανοίγονται στην ρωσική επικράτεια ανέρχονται περίπου σε 3.000 κάθε 
χρόνο 
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 Συμπερασματικά η Ρωσία δεν έχει μια αρμονική και σταθερή σχέση με τις 

χώρες του ΟΠΕΚ, καθώς αμφότερες πρέπει να αποφασίσουν ανάμεσα στην 

μείωση της παραγωγής με στόχο την αύξηση των τιμών πετρελαίου και τον 

κίνδυνο που απορρέει για τις νέες επενδύσεις που καθορίζουν το μέλλον του 

ενεργειακού κλάδου. Παράλληλα η παγκόσμια ενεργειακή αγορά καθίσταται με το 

πέρασμα του χρόνου όλο και πιο ενιαία, με αποτέλεσμα οι αρνητικές συνέπειες να 

διαχέονται μεταξύ των κρατών όλο και πιο άμεσα. Έτσι λοιπόν η επιδίωξη 

πρόσκαιρων κερδών από ένα κράτος-παραγωγό εις βάρος των υπολοίπων γίνεται 

ασύμφορη.  

 Η Ρωσία στην σημερινή συγκυρία του συνδυασμού των οικονομικών 

κυρώσεων από την ΕΕ και των χαμηλών τιμών του πετρελαίου δεν έχει άλλη 

επιλογή από το να ακολουθεί τυχοδιωκτική πολιτική. Όμως ο χρόνος που αγοράζει 

είναι με ακριβό τίμημα, αυτό των χαμηλών τιμών, το οποίο καθιστά ουσιαστικά 

αδύνατη την επένδυση στην περεταίρω ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, με 

συνέπεια να υποθηκεύει το μέλλον της.  

10.2  Διεθνής Oργανισμός Eνέργειας (ΔOE) και ΕΕ 

Μετά την ενεργειακή κρίση του Οκτωβρίου 1973, οι Hνωμένες Πολιτείες 

πραγματοποίησαν στην Oυάσιγκτον, στις αρχές του 1974, μια συνδιάσκεψη, οι 

εργασίες της οποίας κατέληξαν στη σύναψη της Διεθνούς Συμφωνίας για την 

ενέργεια και στη δημιουργία στα πλαίσια του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣA) του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας64.  

Η Συμφωνία για ένα διεθνές πρόγραμμα για την ενέργεια υπογράφηκε τον 

Νοέμβριο του 1974 από τις χώρες μέλη του OOΣA, η οποία καθόριζε τους 

παραπάνω στόχους:  

 Την εξασφάλιση, σε περίπτωση κρίσης, ενός αποδεκτού επιπέδου 

εφοδιασμού σε πετρέλαιο, κοινών μέτρων περιορισμού της ζήτησης και κατανομής 

των αποθεμάτων πετρελαίου. 

 Τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών για την διεθνή αγορά 

ενεργειακών προϊόντων. 

                                            
64

 O Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔOE) δημιουργήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1974 από το 
Συμβούλιο του OOΣA 
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 Την σχεδίαση και υλοποίηση στρατηγικής για τη μείωση της εξάρτησης από 

τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.  

  Την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων με τις εξαγωγικές χώρες αλλά και την 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών καταναλωτών. (Μούσης, 

europedia.moussis.eu 2010) 

 Σήμερα ο ΔΟΕ διαθέτει 29 Κράτη-Μέλη και δραστηριοποιείται στους εξής 

τέσσερις τομείς: ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση και διεύρυνση των ενεργειακών σχέσεων σε όλο τον κόσμο. (IEA 

2016) 

 Η ΕΕ στηρίζει τον ΔΟΕ και τον αξιοποιεί για να προσδώσει διεθνή διάσταση 

και νομιμοποίηση-αποδοχή στις πολιτικές που υιοθετεί σε σχέση με την ενεργειακό 

της εφοδιασμό. Ανάλογα η συμμετοχή της ΕΕ ως μία από τους μεγαλύτερους 

καταναλωτές στον κόσμο δίνει στον ΔΟΕ αυξημένο κύρος ο οποίος ως προς τις 

επιδιώξεις του, ανταγωνίζεται τον OPEC και τον GECF αλλά και μεγάλες χώρες 

παραγωγούς όπως την Ρωσία που αποτελούν ένα είδος «free rider» στην διεθνή 

ενεργειακή σκακιέρα. 

10.3 Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

 Ένας νεοσύστατος οργανισμός ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί 

τους αναλυτές παγκοσμίως αλλά και γενικότερα την διεθνή κοινότητα είναι 

οργανισμός «Ευρασιατική Οικονομική Ένωση – EEU». Η Ρωσία έχει στηρίξει 

μεγάλο μέρος των φιλοδοξιών της όσον αφορά την ενεργειακή της πολιτική στην 

ανάπτυξη του υπόψη οργανισμού και την ανάδειξή του σε ένα περιφερειακό 

οικονομικό δρών ο οποίος θα αποτελέσει στο μέλλον τον άμεσο ανταγωνιστή της 

ΕΕ   

 Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση απέκτησε καθεστώς Διεθνούς 

Οργανισμού την 1η Ιανουαρίου 2015. Μέλη σ’ αυτήν είναι η Ρωσία, η Αρμενία, το 

Καζακστάν, η Λευκορωσία, και η Κιργισία. Σκοπός της είναι η δημιουργία μιας 

κοινής αγοράς για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και η 

ανάπτυξη συνεργασίας με πολλές συνδεδεμένες χώρες (Πιέρος 2015). 

Χαρακτηριστικό της δυναμικής του υπόψη οργανισμού αποτελεί το γεγονός ότι  
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αρκετές γειτονικές χώρες, όπως το Βιετνάμ, το Ιράν, η Ινδία και η Αίγυπτος, έχουν 

δείξει ενδιαφέρον να συμμετέχουν. 

 Ένας από τους κύριους στόχους της EEU για την αγορά πετρελαίου είναι η 

δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ανάμεσα στα Κ-Μ μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. 

Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς θα έχει πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα 

για την ίδια την Μόσχα. Για τη Ρωσία ωστόσο, η βιωσιμότητα και η ανάδειξη του 

οργανισμού είναι τόσο μεγάλης σημασίας, που αποδέχεται ακόμα και ορισμένες 

απώλειες, στον κρίσιμο ενεργειακό της κλάδο σε αντιστάθμισμα μελλοντικά 

σχετικά κέρδη. (Α. Δίγκας 2016) 

 Για το φυσικό αέριο ειδικότερα, επικυρώθηκε με συμφωνία τον Φεβρουάριο 

του 2016 η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ανάμεσα στα Κ-Μ της EEU. Είναι 

ξεκάθαρο ότι βασική επιδίωξη μιας τέτοιας ρύθμισης είναι η μείωση της 

ενεργειακής εξάρτησης της οικονομίας της Ρωσίας από την ΕΕ, άλλα ακόμα 

περισσότερο η παρεμπόδιση της ΕΕ να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της 

στην προσπάθειά της να μείωση την δικιά της ενεργειακή εξάρτηση από την 

Ρωσία στην προμήθεια ενεργειακών προϊόντων. 

 Όσον αφορά την προσχώρηση της Αρμενίας στην Ευρασιατική Οικονομική 

Ένωση αυτή είναι χαρακτηριστική της δυναμικής του οργανισμού δεδομένων των 

εχθρικών σχέσεων της με το Αζερμπαϊτζάν65, και της προσπάθειας μέσα απ΄ 

αυτόν για εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας καθότι η χώρα εξαρτάται πλήρως 

από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. (Σπάθη 2015).  

 Όπως αποδεικνύεται είναι τόσο μεγάλη η σημασία που προσδίδουν οι 

χώρες στην ενεργειακή τους ασφάλεια που προκειμένου να την εξασφαλίσουν, 

είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν ακόμα και με χώρες που οι σχέσεις τους 

χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια ένταση και εχθρότητα. Έτσι θα μπορούσε να 

στοιχειοθετηθεί ότι η ενεργειακή ασφάλεια δημιουργεί προϋποθέσεις επίτευξης 

σταθερότητας και εδραίωσης της ειρήνης τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο.  

                                            
65

 το Αζερμπαϊτζάν είναι κομβικής σημασίας ώστε η Ευρώπη να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας και να απεξαρτηθεί εν μέρει  από τη Ρωσία. Η εξάρτηση του από την  Ευρώπη 
παραμένει μεγάλη καθώς η ΕΕ απορροφάει το 95% των εξαγωγών του το οποίο αποτελείται από 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
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10.4 Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης «SCO» (Shanghai 

Cooperation Organisation) 

 Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)  είναι πολιτική, οικονομική 

και στρατιωτική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001 στη Σαγκάη και αποτελείται από 

την Κίνα, το Καζακστάν, την Κιργισία, την Ρωσία, το Τατζικιστάν και το 

Ουζμπεκιστάν. Πρόσφατα δέχτηκε ως μέλος το Ιράν ενώ αναμένεται η Ινδία και το 

Πακιστάν να γίνουν μέλη του στην επόμενη σύνοδό του66 (naftemporiki 2016). Η 

SCO είναι η μεγαλύτερη έως τώρα πρόκληση απέναντι στην Ευρωπαϊκή και 

Αμερικανική οικονομική ισχύ. 

 Παρότι δεν είναι ένας οργανισμός με πρωταρχικό στόχο την ενέργεια τα 

τελευταία χρόνια τα Κ-Μ της SCO επιδίωξαν μεγαλύτερη ενεργειακή συνεργασία. 

Άλλωστε η Κεντρική Ασία είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου σε 

ενέργεια όπου δραστηριοποιούνται μεγάλοι ενεργειακοί δρώντες. Στη σύνοδο 

κορυφής του 2007, ξεκίνησε μία συνεργασία που αφορά στην ενέργεια και τον 

συντονισμό των εθνικών ενεργειακών στρατηγικών, με απώτερο σκοπό την 

δημιουργία μίας ενεργειακής οικονομικής ένωσης. Κατά τη συνάντηση αυτή, τα 

κράτη μέλη SCO συμφώνησαν να καθιερώσουν μια «ενιαία αγορά ενέργειας" για 

τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ιδιαίτερα η Ρωσία και η Κίνα 

προώθησαν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους στους τομείς του εμπορικού, 

χρηματοοικονομικού τομέα και της σύναψης ενός ενεργειακού συνεταιρισμού με 

κοινή στρατηγική. (Gilley 2010, σελ 97) 

 Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης εκτιμάτε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε 

ένα νέο παγκόσμιο ενεργειακό πόλο. Επιπλέον η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει 

μελλοντικά να αξιοποιήσει τον ρόλο της στον SCO ως αντίβαρο στην ΕΕ, 

προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο της ευπάθειας και ευαισθησίας της ΕΕ στην 

μεταξύ τους σχέση αλληλεξάρτησης και, κατά συνέπεια, να αναβαθμίσει προς 

όφελός της την διαπραγματευτική της ισχύ. 

10.5 Οργανισμός Εξαγωγικών Κρατών Φυσικού Αερίου (GECF) 

 Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο GECF ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τα 

κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών μελών του όσον αφορά το φυσικό αέριο και 

                                            
66

 στο Καζακστάν, το 2017 
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συγκεκριμένα την ικανότητα σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ανεξάρτητα τη 

βιώσιμη, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, χρήση και 

διατήρηση του φυσικών αερίου προς όφελος των λαών τους. Οι τομείς πάνω 

στους οποίους επιδιώκεται συνεργασία και ανάπτυξη κοινής στρατηγική είναι:  

 Παγκόσμια εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού αερίου, τάσεις και 

προοπτικές. 

 Το παρόν και το αναμενόμενο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης παγκοσμίως 

για το φυσικό αέριο. 

 Η ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής και μεταφοράς. 

 Η δομή και η ανάπτυξη των αγορών φυσικού αερίου σε περιφερειακό και 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 Η μεταφορά φυσικού αερίου: Αγωγοί και μεταφορά υγροποιημένου φυσικού 

αερίου. 

 Αλληλεξάρτηση του φυσικού αερίου με προϊόντα πετρελαίου, άνθρακα και 

άλλες πηγές ενέργειας. (GECF, Mission and Objectives 2016). 

 Οι χώρες οι οποίες αποτελούν μέλη του GECF απεικονίζονται στον 

παρακάτω χάρτη στον οποίο φαίνεται παραστατικά η ευρεία συμμετοχή των 

χωρών στον υπόψη οργανισμό, ο οποίος όμως πρέπει να τονιστεί ότι δεν παράγει 

συγκεκριμένη πολιτική για το φυσικό αέριο στο βαθμό που το κάνει ο ΟΠΕΚ για το 

πετρέλαιο. Δηλαδή οι χώρες του GECF δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να 

επηρεάζουν ποσοστώσεις παραγωγής  ή να καθορίζουν την τιμολόγηση, απλώς 

επιδιώκουν την προστασία των επενδύσεων και τη διασφάλισης μιας ισορροπίας 

συμφερόντων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών φυσικού αερίου. 
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Χάρτης 7: Χώρες που αποτελούν τον GECF, πηγή:  (GECF, Map of Countries 

2016) 

 Η Ρωσία ως μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς φυσικού αερίου χαράζει 

τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση μίας 

ενιαίας πολιτικής προς το κοινό όφελος των Κ-Μ του GECF. Ως ο πιο σημαντικός 

κοινά αποδεκτός στόχος είναι η συντήρηση του μηχανισμού μακροπρόθεσμων 

συμβολαίων βάσει της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των πετρελαϊκών 

προϊόντων (Zubkov 2016). Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία προσπαθεί να 

χειραγωγήσει την αγορά φυσικού αερίου μέσα από τον υπόψη οργανισμό και να 

δημιουργεί-συντηρεί περιφερειακά ελεγχόμενα μονοπώλια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο: Επίλογος 

 «Ο Μωυσής μας έσερνε 40 χρόνια μέσα στην έρημο για να μας φέρει στο 

μοναδικό σημείο στη Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο» 

Με αυτή την ρήση η Γκόλντα Μεΐρ Πρωθυπουργός του Ισραήλ (1969 - 

1974) καταδεικνύει κυνικά αλλά και διαχρονικά την επιδίωξη των σύγχρονων 

κρατών για εξασφάλιση των απαραίτητων πηγών ενέργειας.  

 Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σοβαρή επιδείνωση των ενεργειακών 

σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην 

Ουκρανία και οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία της Ρωσίας να 

εφοδιάσει με φυσικό αέριο την ευρωπαϊκή αγορά έχει κλιμακώσει την ένταση 

μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ στο υψηλότερο επίπεδό. Το θέμα του φυσικού 

αερίου είναι σημαντικό και σχετίζεται άμεσα  με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της 

Ρωσίας να επανακαθορίζει την ευρασιατική στρατηγική στον τομέα της ενέργειας 

και των προσπαθειών της ΕΕ να ανοίξει νέες οδούς προμήθειας.  

 Μια περιοχή η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της ΕΕ στην 

επιδίωξή της για προμήθεια φυσικού αερίου είναι αυτή της Κασπίας Θάλασσας, η 

οποία έχει γίνει πεδίο αντιπαράθεσης με την Ρωσία. Ενώ το Αζερμπαϊτζάν και το 

Τουρκμενιστάν θεωρούνται εν δυνάμει εταίροι ζωτικής σημασίας για τους 

ευρωπαίους καταναλωτές ενέργειας, η Ρωσία ασκεί πολιτική προστασίας των 

εθνικών συμφερόντων της στην περιοχή. Η συνεχιζόμενη αντιπαλότητα ΕΕ-

Ρωσίας πάνω από εναλλακτικά σχέδια παροχής φυσικού αερίου διευρύνει όχι 

μόνο το χάσμα μεταξύ των Βρυξελλών και Μόσχας, αλλά επίσης επηρεάζει 

ενεργειακές στρατηγικές των χωρών διέλευσης οι οποίες αποτελούν ένα δυναμικό 

και εξελισσόμενο πεδίο μάχης μεταξύ των δύο βασικών παραγόντων. 

 Στην προσπάθειά της η Μόσχα ξόδεψε μια δεκαετία και δισεκατομμύρια 

ευρώ σε περίπλοκα και δαπανηρά σχέδια αγωγών που θα παρέκαμπταν την 

Ουκρανία και όχι στη  σφυρηλάτηση μιας εποικοδομητικής οικονομικής σχέσης με 

τη γείτονα χώρα. Οι τεράστιες δαπάνες ζημίωσαν κυρίως την Gazprom στον 

πυρήνα της παραγωγής της, μειώνοντας την ικανότητά της για την ανάπτυξη νέων 

κοιτασμάτων και αγωγών κυρίως για το σχεδιαζόμενο μελλοντικό εφοδιασμό της 

Κίνας. (Stang 2015, σελ 2) 
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 Επιπλέον η Gazprom έχει ήδη εκπονήσει σχέδια για την αντικατάσταση του 

South Stream με τον Turkish stream, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο προς 

την Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Έχει, επίσης, ανακοινώσει μια συμφωνία με αρκετές 

ευρωπαϊκές εταιρείες φυσικού αερίου για να διπλασιάσει το μέγεθος της 

Nordstream, ο οποίος περνά μέσω της Βαλτικής Θάλασσας στη Γερμανία. Αλλά με 

αμφίβολη την οικονομική και πολιτική βιωσιμότητα τους, τουλάχιστον όσο αφορά 

στο προγραμματισμένο μέγεθος τους, τα σχέδια αυτά είναι πολύ πιθανό να 

παραμένουν αγωγοί ονείρων.  

 Ταυτόχρονα οι οικονομικές κυρώσεις από την ΕΕ και η χαμηλή τιμή του 

πετρελαίου έχουν επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση της ρωσικής οικονομίας 

με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία καθότι τα επίπεδα φτώχειας θα αυξάνονται 

τουλάχιστον για άλλα δύο χρόνια από σήμερα.  

 Αλλά σε μια χώρα όπου ο Πούτιν διατηρεί τόσο τον απόλυτο έλεγχο των 

κρατικών υπηρεσιών όσο και την σημαντική υποστήριξη των πολιτών, υπάρχει 

αυξημένη δυνατότητα να αντέξει αρνητικές συνέπειες στην επιδίωξη μιας 

συγκεκριμένης γεωπολιτικής στόχο. Έτσι παρά τις οικονομικές κυρώσεις οι οποίες 

διαταράσσον τις ενεργειακές επενδύσεις, και οι  οποίες θα έχουν πραγματικές 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, η Ρωσία δείχνει αυτοπεποίθηση στη τεράστια 

ενεργειακή δύναμη της και στο σχετικά εξελιγμένο κλάδο της ενέργειας. Η 

αφήγηση ότι η Ρωσία είναι εξαρτημένη από τη Δυτική τεχνολογία έχει βάση μόνο 

για ορισμένα ενεργειακά έργα στην η Αρκτική και σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. 

11.1 Σύνοψη 

 Όπως αναδείχθηκε από την μελέτη, η σύγχρονη φύση των σχέσεων ΕΕ-

Ρωσίας είναι το αποτέλεσμα ενός περίπλοκου συνδυασμού γεωπολιτικών και 

οικονομικών παραγόντων που συνδέονται με προσδοκίες για αποκόμιση υψηλών 

κερδών και στρατηγικές που αποσκοπούν στην εθνική ασφάλεια. Στο επίκεντρο 

των σημερινών ενεργειακών διαφορών είναι ένας έντονος ανταγωνισμός για τον 

καταμερισμό των κερδών – ενεργειακών πόρων μεταξύ των παραγωγών 

ενέργειας, των καταναλωτών και των χωρών διέλευσης. Γεωπολιτική 

πολυπλοκότητα, προσβασιμότητα στην αγορά ενεργείας και ειδικά στο δίκτυο 

αγωγών, εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας ενέργειας και ζητήματα εθνικής 
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κυριαρχίας είναι μεταξύ των σημαντικών ζητημάτων που έχουν οδηγήσει σε 

υπερβολική πολιτικοποίηση της σχέσης ΕΕ-Ρωσίας. Επιπλέον μετά την εφαρμογή 

των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, έχουν κλείσει πολλοί πιθανοί 

δίαυλοι αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. 

 Παρά το γεγονός ότι στις Βρυξέλλες και τη Μόσχα έχουν υποστηρίξει 

επίσημα την αποπολιτικοποίηση των ενεργειακών θεμάτων, και οι δύο έχουν 

διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει αυτό να γίνει. Η ΕΕ επιδιώκει να 

ενσωματώσει τη Ρωσία στο ευρωπαϊκό σύστημα αγοράς, ενώ η Μόσχα 

απορρίπτει την ευρωπαϊκή πολιτική που βασίζεται στην οικονομία της ελεύθερης 

αγοράς και υποστηρίζει το υφιστάμενο καθεστώτος εμπορίου της ενέργειας μεταξύ 

των δύο πλευρών. Ως εκ τούτου διαφορετικές προσεγγίσεις και αντιφατικά 

συμφέροντα έχουν αρνητικό αντίκτυπο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ρωσίας 

και της ΕΕ. 

 Μεγάλες διαφοροποιήσεις επίσης εντοπίζονται και στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ το θέμα της Ενεργειακής Ασφάλειας. Μια κοινή 

ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική προϋποθέτει τα κράτη μέλη να μοιραστούν τους 

κινδύνους και να είναι διατεθειμένα να καταστούν εξίσου ευάλωτα σε εξωτερικούς 

παράγοντες που σχετίζονται με την  εξάρτηση τους από τις εισαγωγές πετρελαίου 

και φυσικού αερίου. Παρ 'όλα αυτά, είναι προφανές ότι τα μέλη δεν συνεισφέρουν 

εξίσου ή ακόμα και αναλογικά ως προς τον κίνδυνο που αφορά στην παροχή 

ενέργειας προς την ΕΕ.  

 Ενώ ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, αισθάνονται σίγουρα 

για την ενεργειακή τους ασφάλεια67, λιγότερα ανατολικά κράτη μέλη διαθέτουν το 

ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Για παράδειγμα, από το 2014, περισσότερο από το 95% 

της δυνατότητας εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της ΕΕ βρισκόταν στη 

Δυτική Ευρώπη. Η πρόσφατη κρίση στην Ουκρανία έχει φέρει στην επιφάνεια 

αυτές τις διαφορές μεταξύ των Κ-Μ αλλά επιπλέον κατέδειξε την σημασία των 

πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα πλήθος 

θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, 

όπως επί παραδείγματι τρίτο ενεργειακό πακέτο. 

                                            
67

 Χάρη σε ένα συνδυασμό διαφοροποίησης του χρησιμοποιούμενου ενεργειακού μίγματος και 
στην διατήρηση σημαντικών ενεργειακών αποθεμάτων εκτάκτου ανάγκης 
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 Χώρες που αντιμετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους τείνουν να 

επωφεληθούν περισσότερο από κοινή ενεργειακή πολιτική ασφάλειας, σε βάρος 

των σχετικά λιγότερο εξαρτώμενων χωρών των οποίων οι προμηθευτές ενέργειας 

εκτός της ΕΕ είναι σχετικά πιο διαφοροποιημένοι. Ως αποτέλεσμα, το κίνητρο 

κάποιων μελών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μίας κοινής ενεργειακής πολιτικής 

είναι μειωμένο. Επομένως, η πιο εφικτή λύση για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της 

καθυστερημένης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον τομέα της ενέργειας έχει 

αναδειχθεί ότι είναι η υιοθέτηση πολιτικών που αντισταθμίζουν την μειονεκτική 

θέση των κρατών-μελών αναλογικά με τον βαθμό εξάρτησης τους όπως επίσης 

και η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στις ενεργειακές διαταραχές (Williams 

& Tekin 2010, σελ 2). Είναι όμως αυτό εφικτό στους κόλπους της ΕΕ; 

Η απάντηση είναι σαφώς όχι καθότι η ανικανότητα της ΕΕ να αξιοποιήσει τη 

γεωπολιτική της δυναμική, αποδίδεται συχνά στην αναποτελεσματική και 

χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων των Βρυξελλών, σε αντίθεση με το 

κεντρικό και ευέλικτο τρόπο που διαχειρίζεται η Ρωσία τα θέματα ασφάλειας68. 

Άρα πώς μπορεί η ΕΕ να ξεπεράσει την παραπάνω αδυναμία της που είναι 

αποτέλεσμα της ίδιας της φύσης. Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στην καρδιά 

του ίδιου του υποσυστήματος της ΕΕ όπως θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα 

11.2 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προοπτικές  

 Όταν ένα σύνολο δρώντων οι οποίοι είναι σύμμαχοι βιώνουν μία δύσκολη 

συγκυρία στο Διεθνές περιβάλλον υπό την μορφή μιας απειλής η οποία δοκιμάζει 

την συνοχή τους, το σύστημα των κρατών τείνει να αναδείξει ένα δρώντα με 

ηγεμονικά χαρακτηριστικά, ο οποίος θα συσπειρώσει γύρω του τους υπόλοιπους. 

Αυτό για πολλούς θεωρητικούς με ιδεαλιστική προσέγγιση, είναι αντίθετο με τις 

αξίες της ΕΕ, αλλά κατόπιν της ανάλυσης που προηγήθηκε θεωρούμε ότι αν και η 

ενεργειακή ασφάλεια έχει οικονομικές προεκτάσεις, οι κίνδυνοι προκύπτουν 

κυρίως από το γεωπολιτικό περιβάλλον και πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

ορθολογικό τρόπο. Επίσης είναι αμφίβολο ότι τις αξίες της ΕΕ, τις ενστερνίζονται 

οι άλλοι δρώντες εκτός ΕΕ. Αλλά ακόμα και αν δηλώνουν ότι τις αποδέχονται, 

                                            
68

 Το γεγονός αυτό έχει πρακτικές συνέπειες. Για παράδειγμα, η πρακτική της εκ προτέρου 
συναίνεσης για την λήψη σημαντικών αποφάσεων από την ΕΕ-είτε πρόκειται για την υπογραφή 
των συμφωνιών είτε για την εφαρμογή κυρώσεων, δίνει στην Ρωσία (και κάθε άλλο δρώντα) ένα 
σημαντικό τακτικό πλεονέκτημα στο διπλωματικό πεδίο. 
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πολύ εύκολα και ίσως σκωπτικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι ένα 

προκάλυμμα για να απολαμβάνουν τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει η 

συνεργασία τους με την ΕΕ, ενώ τίποτα δεν τους δεσμεύει να αλλάξουν στάση 

εφόσον κρίνουν πως τα σχετικά οφέλη από αυτό είναι περισσότερα 69.  

  Ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα για το ποιο κράτος έχει την δύναμη να 

ηγηθεί της παραπάνω προσπάθειας και να θέσει στέρεα θεμέλια στην προσπάθεια 

της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας;  

 Η Γερμανία σύμφωνα με τον John Mearsheimer έχει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ενός δυνητικού ηγεμόνα. Μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, είναι 

σαφώς το πλουσιότερο, έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό με εξαίρεση της Ρωσίας, και 

έχει τον ισχυρότερο στρατό στην περιφέρεια. Παρά ταύτα, η Γερμανία σήμερα αν 

και είναι μεγάλη δύναμη δεν μπορεί χαρακτηριστεί ως ηγεμόνας, διότι δεν έχει τα 

δικά της πυρηνικά όπλα και διότι εξαρτάται πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για 

την ασφάλειά της. (Mearsheimer 2006, σελ 759-761) 

 Όσο αφορά για την συνοχή και την ενότητα εντός της ΕΕ, το διεθνές δίκαιο 

μάς διδάσκει ότι όλα τα  έθνη είναι ίσα. Όμως η πολιτική καθιστά σαφές ότι η ισχύς 

και η εξουσία δεν κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των κρατών. Οι ΗΠΑ, για 

παράδειγμα, είναι πιο σημαντική για τη Γερμανία από ότι είναι η Γερμανία για τις 

ΗΠΑ. Εάν η ασύμμετρη κατανομή της ισχύς έχει τέτοια ισχυρή επίδραση  στις 

σχέσεις, ακόμη και των στενών συμμάχων όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, μπορεί 

εύκολα να φανταστεί κανείς πόσο πολύ περισσότερο επιδρά ανάμεσα στα έθνη 

των οποίων οι σχέσεις έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν από έντονη αντιπαλότητα 

όπως αυτά της Ευρωπαϊκής ηπείρου. (Zagorski 2015). 

 Επεκτείνοντας τον παραπάνω συλλογισμό η ΕΕ θα παραμείνει ενωμένη 

μόνο εφόσον αποδειχτεί περισσότερο σημαντική για το κάθε Κ-Μ από ότι είναι το 

κάθε Κ-Μ ξεχωριστά για την ΕΕ. H πρόσφατη αποχώρηση της Βρετανίας από την 

ΕΕ καταδεικνύει ότι η ΕΕ σταμάτησε να θεωρείται τόσο σημαντική για την 

πλειοψηφία των Βρετανών. Ήδη ισχυρές φωνές αμφισβήτησης της ΕΕ έχουν 

αρχίσει και δυναμώνουν σε πολλά Κ-Μ. Η αδυναμία της ΕΕ να συνεισφέρει 

ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας των Κ-Μ αποτελεί ένα 

                                            
69

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τουρκία για το πόσες φορές άλλαξε στάση στην σχέση της με την 
ΕΕ, προσεγγίζοντας την Ρωσία και το Ισραήλ κατά το δοκούν.    
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από τα σημαντικότερα επιχειρήματα αυτών των αναθεωρητικών πολιτικών 

δυνάμεων εντός των Κ-Μ70.     

11.2.1  Ηγεμονική στρατηγική Ρωσίας 

 Σε αντιπαραβολή με την ηγεμονική προοπτική της Γερμανίας, η Ρωσία 

επιδιώκει την ηγεμονία στην περιφέρεια της και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην 

ενεργειακή της πολιτική με συγκεκριμένες επιλογές της: 

 α. Επιδιώκει εξωτερική ενδυνάμωση με σύναψη ηγεμονικών συμμαχιών 

κυρίως με την Κίνα.  

  Η ενεργειακή συνεργασία αποτελεί βασικό παράγοντα της μεταξύ 

τους σχέσης. Ωστόσο η Ρωσία και η Κίνα έχουν δυσκολευθεί να υλοποιήσουν 

προηγούμενες ενεργειακές συμφωνίες. Οι αγωγοί που ανακοινώθηκαν την 

τελευταία δεκαετία ακόμη δεν έχουν κατασκευαστεί εξαιτίας διαφωνιών για την τιμή 

αλλά και άλλων προβλημάτων71. Αναλυτές εκτιμούν ότι η ενεργειακή συνεργασία 

θα ενισχυθεί καθώς η Ρωσία ψάχνει εναλλακτικές για να αντικαταστήσει την 

πολιτικά δύσκολη ευρωπαϊκή αγορά72. 

 β. Η στρατηγική του «διαιρεί και βασίλευε» είναι άλλο ένα όπλο που 

χρησιμοποιεί για να αυξήσει την ισχύ της και μάλιστα με επιθετική προσέγγιση. 

   Εντός της Ευρωπαϊκής ηπείρου το περιβάλλον μπορεί να 

χαρακτηριστεί πολυπολικό. Τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν τώρα επαρκή 

πλυθησμό και πλούτο για να είναι μεγάλες δυνάμεις: το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Επιπλέον η Γερμανία έχει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ενός δυνητικού ηγεμόνα. Σε αυτό το περιβάλλον υψηλής ρευστότητας 

στο οποίο οι συσχετισμοί ισχύος δεν έχουν παγιοποιηθεί ευνοείται αυτή η 

στρατηγική εκ μέρους της Ρωσίας η οποία επιχειρεί να αποδυναμώσει τα 

ευρωπαϊκά κράτη και τις ΗΠΑ υποδαυλίζοντας τις αντιθέσεις μεταξύ τους και 

προκαλώντας έτσι αντιπαλότητα. 

                                            
70

 Τα άλλα σημαντικά ζητήματα αφορά στην αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της 
μεταναστευτικής και οικονομικής κρίσης. 
71

 Το 2014 υπέγραψαν τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην Ιστορία, της οποία η 
εφαρμογή παρουσιάζει δυσκολίες. 
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  Όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική είναι χαρακτηριστική η 

προσπάθεια σύναψης διμερών συμφωνιών με τα κράτη μέλη της ΕΕ σε μία 

προσπάθεια να παρακάμψει τους κανονισμούς της ΕΕ  ειδικά αυτούς που 

αφορούν στις μονοπωλιακές πρακτικές. Ως πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

αποτελεί η κατασκευή του αγωγού Nord Stream I, και η πρόσφατη ακύρωση του 

σχεδίου κατασκευής του South Stream με παράλληλη προώθηση του σχεδίου για 

την κατασκευή ενός διδύμου αγωγού του Nord Stream Ι. Η τελευταία εξέλιξη έχει 

διχάσει την ΕΕ και έχει φέρει την Γερμανία απέναντι στα υπόλοιπα κράτη μέλη και 

τις ΗΠΑ αφού θα αυξήσει περεταίρω την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ. 

 γ. Τέλος χρησιμοποιεί στην περιφέρειά της73, την ισχύ της επιθετικά είτε 

με πόλεμο, όπως στην Ουκρανία - Γεωργία είτε συγκεκαλυμμένα μέσω της 

στρατηγικής του πειθαναγκασμού.  

  Εξυπακούεται ότι στις χώρες οι οποίες είναι περισσότερο 

εξαρτημένες από το ρωσικό φυσικό αέριο η απειλή της διακοπής εφοδιασμού τους 

αποτελεί το αποτελεσματικότερο όπλο ενώ ακολουθεί η απειλή χρήσης βίας. Η 

ισχύς όπως γράφει ο Kenneth Waltz, είναι πιο χρήσιμη ή εξυπηρετεί καλύτερα τα 

συμφέροντα μιας μεγάλης δύναμης όταν δεν χρησιμοποιείται σε πολέμους. 

Εξελίσσοντας αυτό τον συλλογισμό θα λέγαμε ότι η λανθάνουσα ισχύ όπως την 

περιγράφει ο John Mearsheimer, είναι πιο χρήσιμη όταν δεν χρησιμοποιείται για 

την οικοδόμηση στρατιωτικής ισχύος. Όπως λοιπόν ο οικονομικός πόλεμος 

προηγείται σχεδόν πάντα του πραγματικού έτσι και ο οικονομικός εκβιασμός 

προηγείται σχεδόν πάντα του στρατιωτικού, ενώ εάν είναι επιτυχημένος δεν 

απαιτείται η κλιμάκωση. 

11.2.2  Εξισορροπητική στρατηγική ΕΕ – Στρατηγική Εξουθένωσης 

 Η ΕΕ έχοντας ήδη μπει σε μία παρατεταμένη περίοδο κρίσης, η οποία 

εξελίσσεται σε κρίση αυτοπροσδιορισμού και επανακαθορισμού της ταυτότητάς 

της έρχεται αντιμέτωπη με τις ίδιες τις αδυναμίες της και καλείται είτε να 

μετεξελιχθεί είτε να καταρρεύσει υπό το βάρος των εσωτερικών αντιπαλοτήτων 

των κρατών μελών της και των αντικρουόμενων συμφερόντων τους, είτε υπό το 

βάρος των πιέσεων που ασκούνται από το διεθνές σύστημα. 
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  Την περιφέρεια που ονομάζει η ίδια εγγύς εξωτερικό 
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 Χωρίς μία ξεκάθαρη εικόνα για το τι είδος δρώντα αποτελεί στο διεθνές 

σύστημα αντιμετωπίζεται από τα υπόλοιπα κράτη στην καλύτερη  περίπτωση με 

καχυποψία και στην χειρότερη ως απειλή καθώς εκλαμβάνεται από πολλά κράτη 

ως αναθεωρητικός δρων που απειλεί το υπάρχον παγκόσμιο Status Quo.  

 Αντιμέτωπη με την Ρωσία, η οποία παίζει ένα παιχνίδι επιβίωσης όσον 

αφορά την ενεργειακή της πολιτική ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την ηγεμονία στην 

περιφέρεια της, η ΕΕ χωρίς μία ηγέτιδα δύναμη, δεν έχει άλλη επιλογή από το να 

ασκεί εξισορροπητική πολιτική. Όσον αφορά την ενεργειακή της σχέση η οποία 

είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο και πολυεπίπεδο πλαίσιο σχέσεων των δύο 

πλευρών διακρίνουμε τις εξής στρατηγικές: 

 α. Προσπαθεί να κάνει εσωτερική ενδυνάμωση:  

  Μειώνοντας τις ενεργειακές τις ανάγκες, αυξάνοντας την 

ανθεκτικότητά της σε ξαφνικές διακοπές του εφοδιασμού με αύξηση των 

αποθεμάτων φυσικού αερίου και κατασκευή αγωγών μεταξύ των κρατών-μελών 

για αναδρομολόγηση του αερίου εφόσον απαιτηθεί, εισάγοντας πολιτικές για κοινή 

αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων από όλα τα κράτη και τέλος με 

διαφοροποίηση του χρησιμοποιούμενου ενεργειακού μείγματος και δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . 

 β. Προσπαθεί να κάνει εξωτερική ενδυνάμωση:  

  Με διαφοροποίηση των χωρών προμηθευτών, αλλά και 

διαφοροποίηση των χωρών διέλευσης των αγωγών. Επιπλέον ασκεί μια αμυντική 

προσέγγιση της στρατηγικής «διαίρει και βασίλευε». Σύμφωνα με αυτή η ΕΕ 

επιδιώκει την αποτροπή της περαιτέρω αναβάθμισης της ενεργειακής ισχύος της 

Ρωσίας στοχεύοντας σε χαμηλές τιμές πώλησης των ενεργειακών προϊόντων ενώ 

παράλληλα προσεγγίζει άλλους περιφερειακούς δρώντες. Αυτή η στρατηγική 

πλήττει άμεσα την οικονομία της Ρωσίας άλλα το κυριότερο υπονομεύει 

μακροπρόθεσμα την ενεργειακή της προοπτική καθότι παγώνει τις επενδύσεις 

στην εξερεύνηση νέων κοιτασμάτων μειώνοντας τις πιθανότητές τις να εξελιχθεί σε 

ηγεμονική δύναμη που θα συσπειρώσει αποτελεσματικά άλλα κράτη γύρω της. 

Όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη ιστορία όσες φορές προσπάθησε να 
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προσεγγίσει χώρες που ανήκουν στο εγγύς εξωτερικό της Ρωσίας αυτή αντέδρασε 

δυναμικά δείχνοντας ένα ηγεμονικό προφίλ. 

 γ. Χρήση ισχύος σε περιοχές όπως η Αφρική, δηλαδή μακριά από 

χώρο ζωτικής σημασίας της Ρωσίας αποφεύγοντας έτσι την άμεση αντιπαράθεση. 

  Οι υπόψη περιοχές έχουν αποτελέσει πεδίο ωρίμανσης μιας κοινής 

ευρωπαϊκής στρατιωτικής δράσης, η οποία όμως απέχει πολύ από το να 

αντιμετωπίσει στρατιωτικές δυνάμεις όπως της Ρωσίας.  Στον ενεργειακό-

οικονομικό τομέα η αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Ρωσίας έχει περισσότερο 

την μορφή της επιβολής οικονομικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές αν και είχαν 

αποτέλεσμα φάνηκε οι συνέπειές τους να ξεπερνιούνται γρηγορότερα από το 

αναμενόμενο. 

11.2.3  Μετά την Ουκρανική Κρίση 

 Με βάση τα παραπάνω θα λέγαμε ότι μέχρι την πρόσφατη ουκρανική κρίση 

υπήρχε στον ενεργειακό τομέα μια σχέση αλληλεξάρτησης ισορροπημένη η οποία 

ήταν ως επί το πλείστο σχεδιασμένη καθότι εξελισσόταν μέσα από ένα πλαίσιο 

συνεργασίας και διαλόγου των δύο πλευρών. Παρότι η συνεργασία αντιμετώπιζε 

πολλές δυσκολίες κυρίως λόγω των μονοπολιακών τακτικών της Ρωσίας οι οποίες 

ήταν ενάντια στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, είχαν υιοθετηθεί κοινές θέσεις οι οποίες 

εξασφάλιζαν την ενεργειακή ασφάλεια και από τις δύο πλευρές.  

 Από το 2014 και μετά έχουμε μια σταδιακή επιδείνωση των σχέσεων, με τις 

δύο πλευρές να προσπαθούν σταδιακά να απεξαρτηθούν η μία από την άλλη 

ενεργειακά. Αυτό αποδεικνύεται πολύ δυσκολότερο από ότι αρχικά φάνταζε ειδικά 

για την Ρωσία γεγονός που την κάνει πολύ πιο νευρική και απρόβλεπτη στις 

σχέσεις τις με τις άλλες χώρες. Θα την παρομοιάζαμε σαν μια παγιδευμένη και 

ταυτόχρονα πληγωμένη σιβηρική αρκούδα.  

 Η κατάσταση στην ισορροπία  της ενεργειακής αλληλεξάρτησης μετά το 

2014 είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη. Επιπλέον έχουν παγώσει οι διαδικασίες 

ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές πάνω στον τομέα της 

ενέργειας αλλά και διεύρυνσης αυτής σε άλλους τομείς τους. Έτσι η όποια 

ισορροπία αναπτύσσεται  δεν είναι προϊόν αμφοτεροβαρών δεσμεύσεων και 
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οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης. Αντίθετα και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές 

έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα ενεργειακής απεξάρτησης.  

 Αναλύοντας την ισορροπία στην ενεργειακή αλληλεξάρτηση και καθώς η ΕΕ 

δεν είναι ενιαίος δρών διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες ισορροπίας: στην κυρίαρχη 

αλλά και στις δευτερεύουσες. Η κυρίαρχη αποτελείται από αυτή που εμφανίζεται 

όταν μελετήσουμε την ΕΕ ως σύνολο απέναντι στην Ρωσία ενώ οι δευτερεύουσες 

όταν εξετάσουμε το κάθε κράτος ξεχωριστά.  

 Οι δευτερεύουσες παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση η οποία ξεκινάει από 

την πλήρη εξάρτηση μερικών χωρών από το ρωσικό παράγοντα και φτάνει εως 

την πλήρη απεξάρτηση κάποιων άλλων οι οποίες είναι φυσικό να εμφανίζονται 

από την μία πιο αδιάφορες για την υιοθέτηση κοινών πολιτικών ενεργειακής 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών και ταυτόχρονα πιο δεκτικές στην 

εφαρμογή σκληρών μέτρων απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα αφού είναι 

προφανές ότι θα μείνουν ανεπηρέαστες απέναντι σε οποιαδήποτε ρωσικά 

αντίμετρα που θα έχουν ως στόχο τον ομαλό ενεργειακό εφοδιασμό.  

 Το παραπάνω αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της ΕΕ. Είναι μία αδυναμία 

που βρίσκεται  στα ίδια τα γονίδια της ΕΕ και έχει κληρονομηθεί σ’ αυτή από την 

δημιουργία της. Ως εκ τούτου η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει πρώτα την ίδια της 

την φύση. 

11.2.4 Το Ενεργειακό Δίλλημα Ασφαλείας 

 Ήδη αναλύθηκαν οι βασικές στρατηγικές που ακολουθεί η κάθε πλευρά και 

τα μέτρα που λαμβάνει σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αυξήσει την ενεργειακή 

της ασφάλεια. Όμως σε αυτή την κούρσα ενεργειακής απεξάρτησης και αύξησης 

της ενεργειακής ασφαλείας αναδεικνύεται επίκαιρη η γνωστή στη βιβλιογραφία των 

διεθνών σχέσεων έννοια που αφορά στο «δίλλημα ασφαλείας». 

 Η ουσία του διλήμματος είναι ότι η ΕΕ ως καταναλωτής ενέργειας 

προκειμένου να αυξήσει την δική της ασφάλεια από διακοπή του ενεργειακού 

εφοδιασμού εξωθείται όλο και περισσότερο στην λήψη μέτρων αλλαγής της 

ισορροπίας αλληλεξάρτησης προς όφελός της. Αυτό με την σειρά του καθιστά 

άλλους δρώντες όπως την Ρωσία η οποία είναι από τους βασικούς παραγωγούς 
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και προμηθευτές ενέργειας της ΕΕ πιο ανασφαλείς και την υποχρεώνει να 

λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα. Καθώς κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται ενεργειακά 

ασφαλής σε ένα τέτοιο κόσμο ανταγωνιστικών μονάδων, προκύπτει ανταγωνισμός  

και ξεκινά ο φαύλος κύκλος της ασφάλειας. Δυστυχώς όπως τονίζει και ο 

Mearsheimer λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν για να μετριαστεί  το δίλημμα 

ασφαλείας εφόσον τα κράτη δρουν σε συνθήκες αναρχίας. (Mearsheimer 2006, 

σελ 90) 

 Οι σχέσεις της ΕΕ και της Ρωσίας με βάση την ανάλυση της ενεργειακή 

τους ασφάλειας φαίνεται ότι θα επιδεινωθούν όμως σημαντικό ρόλο θα παίξουν 

δύο σημαντικοί δρώντες της παγκόσμιας πολιτικής: οι ΗΠΑ και η Κίνα. Άλλωστε ο 

εξελισσόμενος μεταξύ τους ανταγωνισμός επηρεάζει όλο το διεθνές σύστημα.  

11.4 Προτάσεις για Περαιτέρω Μελέτη 

Στην διεθνή βιβλιογραφία παραμένει ασαφές το κατά πόσο η ενεργειακή 

ασφάλεια μεταξύ των χωρών καταναλωτών και παραγωγών αποτελεί ένα παίγνιο 

μηδενικού αθροίσματος ή ένα παίγνιο με αμοιβαία κέρδη74.  

 Όταν η ανάλυση γίνεται ανάμεσα σε ζευγάρια δρώντων όπως ΕΕ – Ρωσία 

αρχικά φαίνεται ότι το παίγνιο είναι μηδενικού αθροίσματος και ως εκ τούτου 

μοιραία οι σχέσεις εξελίσσονται ανταγωνιστικά. Δηλαδή οι σχέσεις περιγράφονται 

μέσα από ένα πρότυπο ανταγωνισμού στα πλαίσια του οποίου οι παίκτες 

κερδίζουν αυτό ακριβώς που χάνει ο άλλος (Κουσκουβέλης 1997, σελ 61)  

Οι βασικές προϋποθέσεις που υπάρχουν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η 

θεωρεία παιγνίων ως αναλυτικό εργαλείο είναι: 

 Ύπαρξη ορθολογικών παικτών 

 Αλληλεξάρτηση των συμπεριφορών 

 Δεδομένα κέρδη ή απώλειες για τον καθένα 

 Γνώση των συνεπειών που θα έχουν οι επιλογές του καθενός 

 Προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών ή ελαχιστοποίησης των 

απωλειών (Κουσκουβέλης 1997, σελ 59) 

                                            
74

 Στην πραγματικότητα  λίγες αναλύσεις των ενεργειακών σχέσεων έχουν γίνει με βάση την 
θεωρεία των παιγνίων.  
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 Όλες οι αναφερόμενες προϋποθέσεις φαίνεται να καλύπτονται όσον αφορά 

τις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Ωστόσο υπάρχει δυσκολία στην 

ποσοτικοποίηση των κερδών και απωλειών. 

 Τα δεδομένα κέρδη και οι απώλειες για τα κράτη υπολογίζονται με βάση την 

μεταβολή στην ενεργειακή τους εξάρτηση. Το μοντέλο της ενεργειακής ασφάλειας 

που παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο προσφέρεται για ποσοτικοποίηση 

αυτής της σχέσης με μαθηματικούς υπολογισμούς.  

 Όμως το υπόψη μοντέλο αναφέρεται στην ασφάλεια του εφοδιασμού και 

συνεπώς μόνο στις χώρες-καταναλωτές. Συνεπώς δύναται να εξελιχθεί ώστε να 

υπολογίζει και την ασφάλεια της ζήτησης ώστε να περιλαμβάνει και τις χώρες-

παραγωγούς. Δευτερευόντως μπορεί να επεκταθεί κατά παρόμοιο τρόπο στις 

χώρες διέλευσης.  

 Άλλωστε βασικός λόγος δημιουργίας του φαύλου κύκλου του διλήμματος 

ασφαλείας  για τις χώρες αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορούν να υπολογίσουν 

πόση ασφάλεια είναι αρκετή. Άρα η ανάπτυξη προτύπων μέτρησης της 

ενεργειακής ασφάλειας αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση 

διακοπής του φαύλου κύκλου. 

 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή πολλοί αναλυτές αναδεικνύουν την 

ενέργεια ως το «ιερό Δισκοπότηρο» της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής, η 

αναζήτηση της οποίας  διαποτίζει κάθε πτυχή αυτής. Ο έλεγχος της ορθότητας του 

υπόψη ισχυρισμού παραπέμπει σε ένα καίριο  ερώτημα: Ποια είναι η σχέση αιτίας 

και αιτιατού ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις;  

 Συνοπτικά θα λέγαμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή εξάρτηση 

μεταξύ των δρώντων τόσο περισσότερο η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας θα 

αποτελεί αιτία διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων μεταξύ των κρατών και 

αντίστροφα. Ωστόσο μία έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτημα θα μπορέσει να 

εμβαθύνει περαιτέρω και να οριοθετήσει το είδος της σχέσης που υπάρχει μεταξύ 

των δύο μεταβλητών. 

 ΕΕ και Ρωσία έχουν διακηρύξει επίσημα την επιθυμία μείωσης της μεταξύ 

τους ενεργειακής και οικονομικής αλληλεξάρτησης. Είναι όμως αληθινή αυτή η 
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διακήρυξη όταν ταυτόχρονα μαίνεται ένας πόλεμος δημιουργίας νέων αγωγών 

φυσικού αερίου; Και εάν πράγματι υπάρχει αυτή η επιδίωξη, μπορεί η μεταξύ τους 

απεξάρτηση να υλοποιηθεί σταδιακά και ομαλά; 

 Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τις ενεργειακές κρίσεις διαταράσσονται οι 

υφιστάμενοι συσχετισμοί ισχύος, αποσταθεροποιούνται ευρύτερες περιοχές 

παραγωγής-διακίνησης ενεργειακών προϊόντων και συνεπώς δημιουργούνται 

εστίες κρίσης και ανάφλεξης. Εφόσον καμία δύναμη δεν είναι ικανή ή διατεθειμένη 

να επέμβει σταθεροποιητικά σπάζοντας το φαύλο κύκλο «ενεργειακής κρίσης – 

αποσταθεροποίησης – ανάφλεξης», το παγκόσμιο σύστημα στην προσπάθεια του 

να αυτό-εξισορροπηθεί θα βιώνει το μαρτύριο του Σίσυφου.  
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