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Ο Κωλζηαληίλνο Ν. Καξαηδνγηάλλεο βεβαηώλω όηη ην έξγν πνπ εθπνλήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνβαιιόκελε 

δηπιωκαηηθή εξγαζία είλαη απνθιεηζηηθά αηνκηθό δηθό κνπ. Όπνηεο πιεξνθνξίεο θαη πιηθό πνπ πεξηέρνληαη έρνπλ 

αληιεζεί από άιιεο πεγέο, έρνπλ θαηαιιήιωο αλαθεξζεί ζηελ παξνύζα δηπιωκαηηθή εξγαζία. Επηπιένλ ηειώ ελ 

γλώζεη όηη ζε πεξίπηωζε δηαπίζηωζεο όηη δελ ζπληξέρνπλ όζα βεβαηώλνληαη από κέξνπο κνπ, κνπ αθαηξείηαη αλά 

πάζα ζηηγκή ακέζωο ν ηίηινο. 

(ππνγξαθή) 
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Πεξίιεςε 

Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Ηζξαήι κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο κε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο. Παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάιπζε ζηε 

πεξίπησζε ηνπ Ηζξαήι θαη ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο 

ιακβάλεη ππφςηλ φρη κφλν νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη πνιηηηθνχο, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη κηα επξχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε 

αλάιπζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, ελψ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηνηρεία γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ. Σν Ηζξαήι 

δηεξεπλήζεθε σο πξνο ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ 

ελεξγεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ην Ηζξαήι κέρξη ζήκεξα 

βαζίζηεθε ζε εηζαγφκελα θαχζηκα γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε. Ωζηφζν, γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο, δελ κπφξεζε λα ζηξαθεί ζηα πινχζηα ζε ελέξγεηα αξαβηθά θξάηε γηα 

πξνκήζεηεο θαη έρεη κεηαηνπηζηεί ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο απφ ην πεηξέιαην ζηνλ 

άλζξαθα. Οη αλαθαιχςεηο θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Ηζξαήι ηε πεξίνδν 2009-2010 απνηειεί 

δηέμνδν γηα ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

αλάπηπμε, κέζσ εμαγσγψλ. Παξφια απηά, νη δηεζλείο ζρέζεηο κεηαμχ Ηζξαήι θαη άιισλ 

ρσξψλ, νη ηερληθνί πεξηνξηζκνί, νη απνκφλσζε ηνπ Ηζξαήι απφ ηνπο γείηνλέο ηνπ φζνλ 

αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ θαζψο θαη ε αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

θπξηαξρείηαη απφ ηε Ρσζία, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ αζαθέο ην κέιινλ ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Ηζξαήι ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα. 
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1. Δηζαγσγή 

1.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη  ε κειέηε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ Ηζξαήι. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην Ηζξαήι έρεη αλαθαιχςεη ζεκαληηθέο 

πεγέο θπζηθνχ αεξίνπ ζηα εγρψξηα ηνπ χδαηα. Δπηπιένλ, θαηαζθεπάζηεθε έλαο αγσγφο 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Αίγππην, ν νπνίνο παξείρε πεγή εηζαγφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο πξφζβαζεο ζην θπζηθφ αέξην, ην Ηζξαήι έρεη πιένλ επθαηξίεο 

λα ηθαλνπνηήζεη ηε κειινληηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε έλα κείγκα πνπ 

πεξηιακβάλεη θπζηθφ αέξην θαη αλαλεψζηκα θαχζηκα εθηφο απφ ηνλ άλζξαθα. Σα 

απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ πνπ αλαθαιχθζεθαλ απνηεινχλ θαηαιχηε γηα ηελ εθθίλεζε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ρψξεο φπσο ε Ρσζία, ε Σνπξθία, ε Κχπξνο θαη ε Αίγππηνο, αιιά 

θαη ησλ ρσξψλ απηψλ κεηαμχ ηνπο, κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε κηαο ζεηξάο πνιηηηθψλ, 

γεσζηξαηεγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνυπήξραλ θαη αλαδηαηππψζεθαλ κε 

βάζε ηα λέα δεδνκέλα.  

1.2 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

ην πξψην θεθάιαην απνζαθελίδεηαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη παξνπζηάδεηαη 

ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο ελέξγεηαο. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηε ΝΑ Μεζφγεην θαη 

εμεηάδεηαη ε νηθνλνκία ηνπ Ηζξαήι θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2004-2017 θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο ηνπ Ηζξαήι κε άιιεο ρψξεο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ζε έλα κεηαβαιιφκελν θαη επηζθαιέο πεξηβάιινλ.  
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ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη γίλεηαη 

ζπδήηεζε γηα ηα θχξηα ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ απφ ηε κειέηε. 

 

1.3 Μεζνδνινγία 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο δηεζλνχο καθξννηθνλνκηθήο. Αληιήζεθαλ πεγέο κέζσ βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη δηεξεχλεζεο ζηνηρείσλ απφ επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία, εθζέζεηο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη εζληθψλ αλαθνηλψζεσλ.  

1.4 πλεηζθνξά 

Σν Ηζξαειηλφ ζχζηεκα ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο έρεη 

πιεζηάζεη κεξηθέο θνξέο ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 

2008, ε αηρκή ηεο δήηεζεο έθζαζε ηα 10.200 (MW) απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ησλ 11.323 MW ηεο Israel Electric Corporation (IEC). Λφγσ ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ Ηζξαήι κε ηνπο γείηνλεο ηνπ, ην ζχζηεκα ελέξγεηαο ηνπ Ηζξαήι δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε απηά ησλ γεηηφλσλ ηνπ θαη έηζη ε ρψξα είλαη εμαξηψκελε απνθιεηζηηθά 

απφ ηνλ εαπηφ ηεο γηα φιε ηνπ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα (Popper et al., 2009). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη κηα κηθξή κείσζε ηνπ απνζέκαηνο κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο απεηιεί ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Όηαλ ε ρσξεηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν πνιχ, αλ κφλν έλα κεγάιν εξγνζηάζην βγεη εθηφο γξακκήο, ην 

Ηζξαήι ζα κπνξνχζε λα ππνζηεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δεκηά. ηηο 29 Μαΐνπ 2007, ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Τπνδνκήο (MNI) αλαθνίλσζε φηη, αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε λέα παξαγσγή ελέξγεηαο, ή αλ ηα ηζξαειηλά λνηθνθπξηά θαη 

επηρεηξήζεηο δελ θαηαβάιινπλ εμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

αλακέλεη κείσζε δπλακηθφηεηαο ηεο ηάμεο ησλ 8.000 MW ηελ επφκελε δεθαεηία. Σν 

MNI δήηεζε απφ ηελ IEC, ηνλ ζρεδφλ κνλαδηθφ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

ηζξαειηλφ δίθηπν, λα ζρεδηάζεη ηελ θαηαζθεπή επηπιένλ 4.000 MW, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε άλζξαθα 1200 
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MW, βάζεη ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ εθπφλεζε ην MNI (Popper et al., 2009, 

Lempert et al., 2006). 

Ο εηζαγφκελνο άλζξαθαο έρεη θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Σα εξγνζηάζηα άλζξαθα είλαη 

κεγάια θαη αθξηβά θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ δίπια ζε κηα πεγή λεξνχ ςχμεο θαη 

θνληά ζε έλα ηεξκαηηθφ γηα ηελ εθθφξησζε ηνπ άλζξαθα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ αθηψλ ηνπ Ηζξαήι. Δθηφο 

αλ είλαη εμνπιηζκέλα κε αθξηβφ εμνπιηζκφ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο, νη ζηαζκνί 

ειεθηξνπαξαγσγήο κε θαχζε άλζξαθα εθπέκπνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ θαη άιισλ ξχπσλ. Μεηαμχ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, ε θαχζε άλζξαθα 

απειεπζεξψλεη ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θπξίσο δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, ή CO2) αλά κνλάδα ελέξγεηαο. Δπεηδή ην Ηζξαήι είλαη πηζαλφ λα εληαρζεί 

ζηνλ ππφινηπν αλεπηπγκέλν θφζκν πξνζπαζψληαο λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηνπ CO2 θαη 

άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε πξνζζήθε νπζηαζηηθήο αλζξαθσξπγηθήο ηζρχνο ζην 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ Ηζξαήι ζα θαζηζηνχζε δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, ην Ηζξαήι λα 

κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηνπ CO2 θαηά ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο (Popper et al., 2009, 

Lempert et al., 2006). 

Ζ παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα ζπλεηζθέξεη ζην λα αλαδείμεη ηα δεηήκαηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Ηζξαήι ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα ζε έλα πιαίζην 

παγθφζκηαο αγνξάο ελέξγεηαο αιιά θαη δηεζλνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.  
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2. Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

2.1 Δηζαγσγή  

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ φξσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο 

αλάιπζεο ηεο  εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηεο 

έλλνηαο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαηαιήγνληαο ζην πεξηερφκελν θαη ην ζθνπφ ηεο 

Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο Δλέξγεηαο. Σέινο αλαιχνληαη νη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο εξκελείαο ηεο ΓΠΟ ηεο ελέξγεηαο θαη ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο 

ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ΓΠΟ ηεο ελέξγεηαο γηα ην Ηζξαήι. 

2.2 Η εμσηεξηθή πνιηηηθή 

2.2.1 Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε 

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη έλαο απφ ηνπο ηξνρνχο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ε 

δηεξγαζία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 

εζληθή πνιηηηθή, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο. Απνηειείηαη απφ εζληθά ζπκθέξνληα πνπ 

πξέπεη λα πξνσζεζνχλ ζε ζρέζε κε άιια θξάηε. ρεδφλ φια ηα θξάηε θαζνξίδνπλ ηελ 

πνξεία ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο κέζα ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη κε πνιηηηθέο ζρέζεηο εκπίπηνπλ 

επίζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

Ο φξνο «εμσηεξηθή πνιηηηθή» έρεη νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο George Modelski 

(1962:6-7) oξίδεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή σο «ην ζύζηεκα δξαζηεξηνηήηωλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη από ηηο θνηλόηεηεο γηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο άιιωλ θξαηώλ θαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηωλ δηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήηωλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ». 

Ο Modelski, ζηνλ νξηζκφ ηνπ, ηφληζε κφλν εθείλεο ηηο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ σο πξσηαξρηθνχο 

ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ηε ζπλέρηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Αθνξά ηφζν ηελ αιιαγή φζν θαη ην status quo, 

ζην κέηξν πνπ εμππεξεηνχλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα (Modelski, 1962). 
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Ο Feliks Gross έρεη κηα πνιχ θηιειεχζεξε άπνςε γηα ηνλ φξν εμσηεξηθή πνιηηηθή. 

Τπνζηεξίδεη φηη εάλ έλα θξάηνο απνθαζίζεη λα κελ έρεη ζρέζεηο κε θάπνηα ρψξα, απηφ 

είλαη κηα απφθαζε πνπ εκπίπηεη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ζ ρξνηά ηνπ φξνπ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη ηφζν αξλεηηθή φζν θαη ζεηηθή. Δίλαη αξλεηηθή φηαλ επηδηψθεη 

λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο κε αιιάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά θαη γίλεηαη 

ζεηηθή αλ απαηηεί αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά άιισλ θξαηψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

εζληθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ. 

χκθσλα κε ηα ιφγηα ησλ Padelford & Lincoln (1976:197), «ε εμωηεξηθή πνιηηηθή είλαη 

ην βαζηθό ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία έλα θξάηνο κεηαθξάδεη ηνπο γεληθόηεξνπο 

ζηόρνπο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα δξάζεο γηα λα επηηύρνπλ απηνύο 

ηνπο ζηόρνπο θαη λα πηέζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ». 

Οη Padelford & Lincoln (1976) εμήγεζαλ δχν ιεηηνπξγίεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ 

πξψηε ιεηηνπξγία είλαη λα επηηχρεη ηνπο γεληθά ζρεδηαζκέλνπο ζηφρνπο ηεο θαη ε 

δεχηεξε ιεηηνπξγία είλαη λα πηέζεη ηα εζληθά ζπκθέξνληα. 

χκθσλα κε ηνλ Rodee (1968:571), «Η εμωηεξηθή πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ηε δηακόξθωζε 

θαη ηελ εθαξκνγή κηαο νκάδαο αξρώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην πξόηππν ζπκπεξηθνξάο ελόο 

θξάηνπο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε κε άιια θξάηε γηα ηελ πξνζηαζία ή ηελ πξνώζεζε ηωλ 

δωηηθώλ ζπκθεξόληωλ ηνπ». Απηφ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο γεληθέο αξρέο αιιά θαη ηα 

απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Έηζη, απηέο νη αξρέο είλαη εθείλα ηα επξχηεξα 

ζπκθέξνληα πνπ ηα θξάηε πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. 

Ο Northedge (1968) ζεσξεί φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη ε ρξήζε πνιηηηθήο επηξξνήο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζεη άιια θξάηε λα αζθήζνπλ ηε λνκνζεζία ηνπο γηα ηελ 

εμνπζία κε ηξφπν πνπ επηζπκεί ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο. Πξφθεηηαη γηα αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ πνπ πξνέξρνληαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο θαη εθείλσλ πνπ 

εξγάδνληαη κέζα ζε απηά. 

Ο φξνο «εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο έζλνπο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζνχκε ζηε 

ζχλζεηε θαη δπλακηθή πνιηηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί έλα έζλνο ζε ζρέζε κε άιια 

θξάηε. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο έζλνπο είλαη ππεξζχλνιν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 
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εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηνπ (ζε φια ηα ζηάδηα δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ), θαζψο 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο δεζκεχζεηο ηνπ, ηηο ζεκεξηλέο κνξθέο ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ζηφρσλ ηνπ θαη ηηο αξρέο ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηεί. 

Ο Joseph Frankel (1968/2012:1) γξάθεη φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή «απνηειείηαη απφ 

απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ελέρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο 

θξάηνπο θαη άιισλ». 

Ο Hugh Gibson (1944:9) νξίδεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή σο έλα «νινθιεξωκέλν ζρέδην, 

βαζηζκέλν ζηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία, γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ επηρεηξήζεωλ ηεο θπβέξλεζεο 

κε ηνλ ππόινηπν θόζκν. Σηόρνο ηεο είλαη ε πξνώζεζε θαη ε πξνζηαζία ηωλ ζπκθεξόληωλ 

ηνπ έζλνπο. Απηό απαηηεί ζαθή θαηαλόεζε ηνπ ηη, ηωλ νπνίωλ ηα ζπκθέξνληα είλαη θαη ηνπ 

βαζκνύ ζηνλ νπνίν κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηα κέζα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. 

Οηηδήπνηε ιηγόηεξν από απηό δελ είλαη θαζόινπ εζληθή εμωηεξηθή πνιηηηθή». 

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη ην ζχλνιν ησλ αξρψλ, ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζηφρσλ 

πνπ δηακνξθψλεη έλα θξάηνο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε άιια θξάηε. 

Σν ιεμηθφ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηνπ Penguin νξίδεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή σο 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη δξάζεηο, αληηδξάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

θξαηηθψλ θνξέσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα «πεξηνξηζηηθή» δξαζηεξηφηεηα ππφ ηελ έλλνηα φηη 

νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πθίζηαληαη ζηα φξηα κεηαμχ δχν θφζκσλ - ηεο 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν θαζήθνλ ηνπο 

είλαη λα κεζνιαβνχλ κεηαμχ απηψλ ησλ δχν θφζκσλ (Evans & Newnham, 1999). Τπφ ην 

πξίζκα απηνχ ηνπ νξηζκνχ, είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο σο πξαθηηθή θαη έλλνηα (Rolenc, 2013): 

 Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνξία, ηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο, ηελ θνηλσληνινγία ή ηελ ςπρνινγία 

(πνιπεπηζηεκνληθφηεηα θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα). Σα ζχγρξνλα ζεκέιηα ηεο 

έλλνηαο βξίζθνληαη ζηνλ δέθαην έβδνκν αηψλα (αλ θαη θζάλνπλ κέρξη ηνλ 

Θνπθπδίδε ή ηνλ Μαθηαβέιη). Ο δέθαηνο έλαηνο αηψλαο γελλά ηελ αληαλάθιαζε 
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ηεο «αλψηεξεο θαη πην ζεκαληηθήο κνξθήο πνιηηηθήο» πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο (ή ηεο επηβίσζεο ηνπ θξάηνπο). 

 Δίλαη έλαο ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ηνπ θξάηνπο (θνηλσλίαο) πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

σο εθ ηνχηνπ, πξνο άιια θξάηε ή άιινπο παίθηεο. Ο ξεαιηζκφο αληηιακβάλεηαη 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή σο νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο εληαίνπ παξάγνληα 

(θξάηνπο), ελψ ν θηιειεπζεξηζκφο επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο αηφκσλ ή 

νκάδσλ εληφο ηνπ θξάηνπο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ εμσηεξηθή ηνπ δξάζε. Ο 

θνλζηξνπθηηβηζκφο θαηαλνεί ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, κειεηά ην ξφιν ησλ θαλφλσλ θαη ηε ζχζηαζε ησλ 

ηαπηνηήησλ (π.ρ. θνηλσληθνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ) θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηα 

εζληθά ζπκθέξνληα. 

 Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη κηα θαηεγνξία κεηαμχ 

εγρψξηνπ (εζσηεξηθνχ) θαη μέλνπ (εμσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ) πεξηβάιινληνο 

(απνθαινχκελε εζσηεξηθή-εμσηεξηθή ππφζεζε). 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη κέζα πνπ νδεγνχλ ζηνπο 

ζηφρνπο (π.ρ. ζηξαηησηηθά έλαληη κε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ). 

Ζ Αλάιπζε Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (FPA) ππνδειψλεη φηη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη 

[κηα ππνπεξηνρή ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ] πνπ επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ιήςε απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ (Rolenc, 2013). 

Μειεηάηαη γηα παξάδεηγκα κε ηε ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ, ηηο γλσζηαθέο θαη 

ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηνλ ξεαιηζκφ, ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ ή ηνλ θνηλσληθφ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ. 

Να ζεκεησζεί εδψ φηη ν Goetschel (1999:133) αληηιακβάλεηαη «έλα κηθξό θξάηνο ωο 

θξάηνο ηνπ νπνίνπ ε ζέζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζρεηηθό 

έιιεηκκα επηξξνήο θαη απηνλνκίαο ζε ζύγθξηζε κε άιια θξάηε». Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη 

ε πνιηηηθή αζθαιείαο ηνπ αλακέλεηαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ή λα αληηζηαζκίζνπλ απηφ ην 

έιιεηκκα εμνπζίαο θαη ην απνηέιεζκα ππφθεηηαη ζε κηα ςπρνινγηθή αλαηξνθνδφηεζε 

ζρεηηθά κε ηε «κηθξφηεηα» ηνπ θξάηνπο. 
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2.2.2 Η ζύγρξνλε πξόθιεζε ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ 

Οη ελεξγεηαθνί πφξνη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη ηφζν αληηθείκελα φζν θαη 

κέζα γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηαζεξψλ ζηφρσλ νη νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί ζε θάζε 

κεκνλσκέλε πεξίπησζε θαη εληνπίδνληαη κε αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, ησλ νκηιηψλ θαη 

ησλ ελεξγεηψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ελεξγεηαθψλ πφξσλ πνπ έρεη πνιηηηζκηθέο ζπλέπεηεο, δελ απνηεινχλ κφλν 

αληηθείκελα ειεχζεξνπ εκπνξίνπ αιιά θαη αληηθείκελα εμνπζίαο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο 

(Hill, 2003). ην δηεζλέο ζχζηεκα, νη ελεξγεηαθνί πφξνη είλαη ηα ζηνηρεία ηεο εμνπζίαο 

πνπ επηηξέπνπλ λα επεξεάζνπλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ θνξέσλ ηνπ θαη 

βξίζθνληαη κέζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζληθήο εμνπζίαο (Morgenthau, 1948). Ζ 

εζληθή εμνπζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ γεσγξαθηθφ θαη ηερλνινγηθφ 

ληεηεξκηληζκφ, ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνπ θξάηνπο 

(Ripsman et al., 2009): 

1. Σν θξάηνο πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηαθνχο πφξνπο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. 

2. Σν θξάηνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη νηθνλνκηθά νξζνινγηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο. 

3. Σν θξάηνο πξέπεη λα δηαζέηεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

εμφξπμεο, ηεο παξαγσγήο, ηνπ εμεπγεληζκνχ θαη ηεο εμαγσγήο. 

4. Οη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ελφο θξάηνπο πξέπεη λα έρνπλ πνιηηηθή βνχιεζε 

λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα εμάγνπλ πφξνπο. 

Απηφο ν ληεηεξκηληζκφο δηαηξεί ηα θξάηε ζε θαηαλαισηέο θαη πξνκεζεπηέο. Πξέπεη λα 

ππνγξακκηζηεί φηη ν γεσγξαθηθφο, ηερλνινγηθφο θαη νηθνλνκηθφο ληεηεξκηληζκφο αιιάδεη 

ηηο ζέζεηο ησλ θξαηψλ θαη επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ηε κηα νκάδα ζηελ άιιε, 

δειαδή νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ εηζαγσγείο θαη ην αληίζηξνθν. Απηφο ν 

δπαδηζκφο θπζηθά πξνυπνζέηεη φηη γηα ηηο ρψξεο-θαηαλαισηέο, νη ελεξγεηαθνί πφξνη 

είλαη νη ζηφρνη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη γηα λα ηνπο απνθηήζνπλ κεηαθέξνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε κέζσ ηνπ εκπνξίνπ (κε ηελ πιεξσκή ζε λφκηζκα, αγαζά ή 

ππεξεζίεο). Άιιεο κεηαβηβάζεηο εμνπζίαο ζε αληάιιαγκα γηα ελεξγεηαθνχο πφξνπο είλαη 

δπλαηέο - πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή ή ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία θαη άιιεο 
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δηάθνξεο κνξθέο θαη ζπλδπαζκνί κεηαθνξάο ηζρχνο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο κηα ρψξα-

θαηαλαισηήο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα απνθηήζεη πφξνπο ρξεζηκνπνηψληαο κνξθέο 

εμνπζίαο κε ηηο νπνίεο νη πξνκεζεπηέο δελ ζπκθσλνχλ θαη νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

παξάλνκεο: απεηιέο, εθβηαζκφο θαη ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο (ήηαλ εκθαλείο ιίγν πξηλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φηαλ ε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη ε Imperial 

Japan πξνζπάζεζαλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο πεηξειαίνπ). 

Ωο απνηέιεζκα ηεο δηρνηφκεζεο ησλ θξαηψλ ζην παγθφζκην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα είλαη 

θπζηθφ φηη γηα ηηο ρψξεο-πξνκεζεπηέο νη ελεξγεηαθνί πφξνη γίλνληαη κέζα πνπ 

επηηξέπνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζε νηθνλνκηθφ ή 

νπνηνδήπνηε άιιν είδνο εμνπζίαο θαη θεξδίδνπλ ή απμάλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζε άιια 

ζέκαηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζεκαζία ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ σο κέζσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απμάλεηαη θαζψο 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ εμεηδίθεπζε πνπ παξνπζηάδεηαη φηαλ αληηθαηαζηαζνχλ ηα 

ζηξαηησηηθά κέζα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε άιια κέζα. χκθσλα κε ηνλ Nye (2011), 

πνιιά θξάηε, ηδηαίηεξα κεγάια, ζεσξνχλ φηη είλαη πην δαπαλεξφ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξα. 

Λφγσ ηεο πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε ρξήζε ελεξγεηαθψλ κέζσλ 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή κπνξεί λα έρεη ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηα θξάηε θαηά ησλ 

νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Ζ επηδίσμε ζηφρσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηε ρξήζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ κπνξεί λα 

νλνκαζηεί ελεξγεηαθφο θξαηηθφο κεραληζκφο θαη ζεσξείηαη ηζφηηκνο κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, επνκέλσο νη δηαηππσκέλεο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο νηθνλνκηθήο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ θξαηηθή ελέξγεηα. Ο Holsti (1976:8) φξηζε ην 

νηθνλνκηθφ statecraft σο «νξγαλωκέλεο ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θπβεξλήζεηο γηα 

λα αιιάμνπλ ην εμωηεξηθό πεξηβάιινλ γεληθόηεξα ή ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξάζεηο άιιωλ 

θξαηώλ εηδηθόηεξα γηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηνπο δηακνξθωηέο 

πνιηηηθήο». Ο νξηζκφο ηνπ Holsti (1976) κπνξεί λα κεηαθεξζεί άκεζα θαη 

πξνζαξκφζηεθε γηα λα εμεγήζεη ηελ θξαηηθή ελέξγεηα. 
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Σν δπλακηθφ ηεο θξαηηθήο ελέξγεηαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζρεηηθή ηζρχ ελφο θξάηνπο κέζα ζην ζχζηεκα, ην νπνίν 

ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ Hirschman (1945) ν νπνίνο πξνζδηφξηζε παξάγνληεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ελαληίνλ άιισλ θνξέσλ ηεο ην δηεζλέο 

ζχζηεκα. χκθσλα κε ην Mastanduno (2008), ην νηθνλνκηθφ δπλακηθφ ηνπ θξάηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ «ηζρπξά θξάηε κε ηζρπξέο νηθνλνκίεο θαη πνιιά νηθνλνκηθά 

κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηηο εμωηεξηθέο ηνπο πνιηηηθέο 

πνιύ πην ζπρλά από ό, ηη ηα αζζελέζηεξα θξάηε». Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

παξαδνρψλ κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ Gilpin (1981) φηη κφλν ηα πινχζηα θξάηε κπνξνχλ λα 

δξνπλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, δειαδή λα επηδηψθνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εδαθψλ ή 

λα δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ θξαηψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο 

γηα λα εμεγήζνπλ γηαηί ηα ελεξγεηαθά θξαηηθά νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Οη ηζρπξηζκνί ησλ Keohane & Νye 

(1977) ζρεηηθά κε ηελ αζύκκεηξε αιιειεμάξηεζε εμεγεί γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

ελεξγεηαθά φξγαλα ελαληίνλ νξηζκέλσλ ρσξψλ-θαηαλαισηψλ εληνλφηεξα θαη ζπρλφηεξα 

απφ φ,ηη έλαληη άιισλ ρσξψλ. 

Ζ δηρνηφκεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ-θαηαλαισηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ρσξψλ δελ είλαη 

ηφζν απζηεξή φζν θαίλεηαη θαη ε πξνζθφιιεζή ηεο ππεξβαίλεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα απνθαιχπηεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαλαισηψλ πνπ θαιχπηεη θαη 

άιινπο ηνκείο ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

χκθσλα κε ην ξεαιηζηηθφ πξφηππν, ηα θξάηε πξνζπαζνχλ πάληα λα επεθηείλνπλ ηε 

δχλακή ηνπο ζε ζρέζε κε άιινπο παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Με βάζε απηή 

ηελ ππφζεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη πξνκεζεπηέο ρσξψλ πξνζπαζνχλ επίζεο λα 

επεθηείλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηεο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο πέξαλ 

ησλ ζπλφξσλ ηνπο θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απμεζεί ε επηξξνή ηνπο ζηα ζέκαηα ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ελεξγεηαθνί πφξνη θαη ε 

ελεξγεηαθή ππνδνκή απνηεινχλ επίζεο αληηθείκελν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ 

ρσξψλ-πξνκεζεπηψλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ελδερνκέλσο ελεξγεηαθά κέζα. Λφγσ ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηζρχνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, νη ρψξεο-πξνκεζεπηέο ελεξγεηαθψλ πφξσλ κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ 
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επηξξνή ηνπο πνιχ πην εχθνια απφ ηηο ρψξεο-θαηαλαισηέο θαη απηφ νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε ηεο εμνπζίαο ηνπο. 

Ζ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ππνδνκήο εμαγσγήο, παξαγσγήο θαη δηακεηαθφκηζεο ησλ 

πφξσλ κεηαζρεκαηίδεη ην πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην γεσ-ελεξγεηαθφ πιαίζην θαη 

απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζρεκαηηζκνχ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ γεσ-ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ απμαλφκελε ζπγθέληξσζε ηζρχνο θαζηζηά επθνιφηεξε ηε ρξήζε 

ελεξγεηαθψλ κέζσλ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηζρχο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ηχπνπο ηζρχνο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Ο πξψηνο 

ηχπνο - ηζρχο σο λφκηζκα, φηαλ ε ηζρχο απηή κεηαζρεκαηίδεηαη ή αληαιιάζζεηαη γηα 

άιινπο ηχπνπο ηζρχνο. Ζ δεχηεξε - ε εμνπζία σο πιαίζην θαη δνκή πνπ θάλνπλ άιινπο 

παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο λα δξάζνπλ ζε θάπνην βαζκφ ζχκθσλα κε ηηο 

παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδεη ην θξάηνο πνπ θπξηαξρεί ζην παγθφζκην ή ην πεξηθεξεηαθφ 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. 

 

2.3  Σν γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο 

 

Ο φξνο «πνιηηηθή νηθνλνκία» αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηεο νηθνλνκίαο. Παξφιν πνπ έλαο ηέηνηνο αζαθήο νξηζκφο κπνξεί λα θαίλεηαη 

πεξηεθηηθφο, δελ δίλεη πξαγκαηηθή αίζζεζε απηνχ πνπ κειεηάηαη. Γηα λα απνζαθεληζηεί 

ελλνηνινγηθά ν φξνο ηεο «πνιηηηθήο νηθνλνκίαο» ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίνλ ηίζεηαη έλα δήηεκα πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη πσο ε πνιηηηθή νηθνλνκία 

δηαθέξεη απφ ηελ «επζεία» νηθνλνκία ή απφ άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή επηινγή.  

Έλαο δεκνθηιήο νξηζκφο ηεο νηθνλνκίαο είλαη απηφο ηνπ Lionel Robbins (1932:16) «Η 

νηθνλνκία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά ωο ζρέζε κεηαμύ ηωλ 

ζθνπώλ θαη ηωλ ζπάληωλ κέζωλ πνπ έρνπλ ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο». Αλ ε νηθνλνκία είλαη ε 

κειέηε ηεο βέιηηζηεο ρξήζεο ησλ ζπάλησλ πφξσλ, ε πνιηηηθή νηθνλνκία αξρίδεη κε ηνλ 

πνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη αζρνιείηαη κε ην πψο ε πνιηηηθή ζα 
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επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο επηινγέο ζε κηα θνηλσλία. Ζ θνηλσλία πξέπεη λα νξηζηεί 

επξέσο ψζηε λα πεξηιακβάλεη φρη κφλν ρψξεο, αιιά θαη επηρεηξήζεηο, θνηλσληθέο νκάδεο 

ή άιινπο νξγαληζκνχο. ηελ πνιηηηθή βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο νξίδεηαη σο 

ε κειέηε ηεο εμνπζίαο ηεο άζθεζεο εμνπζίαο. Ζ εμνπζία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζεκαίλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ (ή κηαο νκάδαο) λα επηηχρεη απνηειέζκαηα πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Weber, 1947). Παξνκνίσο, ε εμνπζία ππάξρεη φηαλ θάπνηνο, αξθεηνί 

ή πνιινί άλζξσπνη επηηξέπνπλ ξεηά ή ζησπεξά ζε θάπνηνλ άιινλ λα ιάβεη απνθάζεηο γη‘ 

απηνχο ζε θάπνηα θαηεγνξία πξάμεσλ (Lindblom, 1977). 

 

2.4 Η Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δλέξγεηαο 

 

Μφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρεη επεθηείλεη ηηο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

Γηεζλή Πνιηηηθή Οηθνλνκία ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη δηαθπβέξλεζεο (Keohane, 1984, 

Strange, 1988). Σφζν ε Susan Strange, ζην βηβιίν ηεο γηα ηε δνκηθή εμνπζία, φζν θαη ν 

Simon Bromley, ζην βηβιίν ηνπ γηα ηελ ακεξηθαληθή εγεκνλία θαη ην παγθφζκην 

πεηξέιαην, ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε λα μεπεξάζνπκε ηνλ ηερλεηφ δηαρσξηζκφ ησλ 

δεηεκάησλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο απφ εθείλα ηεο γεσπνιηηηθήο (Bromley, 1991). Ζ 

ελέξγεηα, αλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζχγρξνλε δσή θαη έρεη δπλεηηθά πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή επηξξνή, είλαη πνιχπινθε θαη ππνεξεπλεκέλε σο έλλνηα. Ωζηφζν, δελ έρνπλ 

γίλεη πνιιά γηα λα απαληεζεί ε έθθιεζε γηα κεγαιχηεξε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο 

ελέξγεηαο, ε νπνία εμεηάδεη ζπγθεθξηκέλα ηφζν πνιηηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα. 

Τπάξρεη κηα παξάδνζε ηεο έξεπλαο ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή Οηθνλνκία (ΓΠΟ) ζε 

νξηζκέλνπο ππνηνκείο πνιηηηθήο. Μηα ζχληνκε καηηά ζηα ζχγρξνλα εγρεηξίδηα ηεο ΓΠΟ, 

γηα παξάδεηγκα, απνθαιχπηεη φηη ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη βαζηθφ ζέκα. Ωζηφζν, ε 

ελέξγεηα, πνπ απνηειεί θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, δελ είλαη. Σα παιαηφηεξα εγρεηξίδηα ηεο ΓΠΟ πεξηιάκβαλαλ ξεηά 

ηα ζέκαηα ελέξγεηαο, αιιά ζε πεξηνξηζκέλν πιαίζην πεηξειατθψλ θξίζεσλ, θαξηέι 

πεηξειαίνπ θαη ζπλαθψλ δεηεκάησλ ζχγθξνπζεο θαη εμνπζίαο (Gill & Law, 1988, Spero 

& Hart, 1997, Stubbs & Underhill, 1994, Oatley 2006). Ζ ζχγρξνλε έξεπλα ηείλεη επίζεο 
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λα αγλνεί ηνλ αιιειέλδεην ραξαθηήξα ησλ πεδίσλ πνιηηηθήο θαη παξνπζηάδεη κηα έληνλε 

ηάζε ζπιινγηζηηθήο κέζα ζηα φξηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. Ζ ζπδήηεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο παξακέλεη σο εθ ηνχηνπ 

θάπσο απνζπλδεδεκέλε απφ πην πξαθηηθά, πνιηηηθά πξνζαλαηνιηζκέλα θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θξίζηκα δεηήκαηα ελέξγεηαο (Balaam & Veseth 2008, Baylis et al., 

2011, Giddens 2009, Newell & Patterson, 2010, O'Brien & Williams 2010, Ravenhill 

2011).  

Ζ ζχγρξνλε αλάιπζε ηεο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζπάληα μεθεχγεη απφ 

ηηο παξαδνζηαθέο ξεαιηζηηθέο / γεσπνιηηηθέο ή θηιειεχζεξεο / λενθηιειεχζεξεο 

πξνζεγγίζεηο (Finon & Locatelli 2008, Goldthau & Witte 2010, Lesage et al. 2009, Korin 

2009). Πξάγκαηη, κηα πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο επξσπατθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ελέξγεηαο έδεημε φηη ε ζπδήηεζε «αγνξέο έλαληη γεσπνιηηηθήο» 

εμαθνινπζνχζε λα είλαη «εμέιημε ηεο ηέρλεο» (Youngs, 2009). Οη επηζηεκνληθέο 

ζπδεηήζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο, 

ελψ αγλννχλ ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, φπσο ε αζθάιεηα ηεο 

δήηεζεο. Απνδίδνπλ θεληξηθή ζέζε ζηα θξάηε σο κνλάδεο αλάιπζεο, αγλνψληαο ηνλ 

ζπλερψο απμαλφκελν ξφιν ησλ δηαθξαηηθψλ θνξέσλ, φπσο νη εζληθέο εηαηξίεο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη ησλ παγθφζκησλ εμσηεξηθψλ ζπλεπεηψλ θαη δηαξξνψλ. Δπηπιένλ, ηείλνπλ λα 

πεξηζσξηνπνηνχλ ην ξφιν ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηελ ελέξγεηα θαη ηηο εμειίμεηο ζην 

δηεζλέο δίθαην θαη ηηο ζπλζήθεο, παξφιν πνπ απηέο παξακέλνπλ ζεκαληηθέο βάζεηο ηεο 

δηαθξαηηθήο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο. 

Απηφ είλαη ζαθψο εκθαλέο ζηηο γεσπνιηηηθέο ζπδεηήζεηο. Απηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο σο παγθφζκην εγεκφλα 

(Deutch et al., 2006, Kalicki & Goldwyn 2006) γηα ηελ Κίλα ζηελ Αθξηθή, 

ππνδειψλνληαο φηη ν θφζκνο είλαη θιεηδσκέλνο ζε κηα κάρε γηα ηνπο πφξνπο (Bannon & 

Collier 2003, Cheru θαη Obi 2010, Lieberthal and Herberg 2006, Taylor 2006, Zweig and 

Jianhai 2005), γηα ην «ελεξγεηαθφ φπιν» ηεο Ρσζίαο, ππνζέηνληαο φηη ε ελέξγεηα 

απνηειεί κέζν θξαηηθήο εμνπζίαο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο (Klare, 2008, Orban, 2008, 

Smith, 2006, Stulberg, 2008),  ή ζε λένπο «Μεγάινπο Αγψλεο» ζε ππάξρνπζεο ή 

αλαδπφκελεο πεξηνρέο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κφιπνπ, ηεο Καζπίαο ή 
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ηεο Αξθηηθήο, αγθπξνβφιεζε αλαιχζεσλ ζε θιαζηθέο ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο (Baghat 

2003, Barnes θαη Jaffe 2006, Borgerson 2008, Klare 2008). Οη πεξηβαιινληηθέο 

αλεζπρίεο ηείλνπλ λα ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ ην πιαίζην αζθάιεηαο σο δεπηεξεχνλ 

παξάγνληα (Shaffer, 2009). Οη λενθηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηείλνπλ 

λα θάλνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξέπεη λα δηέπεηαη ε ελέξγεηα ρσξίο λα 

θαηαζηεί αλαγθαζηηθά απηή ε θαλνληζηηθή ζηάζε ζαθήο, θαζψο θαη φηη νη δνκέο 

δηαθπβέξλεζεο κε γλψκνλα ηελ αγνξά είλαη έλα ηεηειεζκέλν γεγνλφο (Egenhofer & 

Legge 2001, Maugeri 2006). Οη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη δηαθπβέξλεζεο αγλννχληαη ή 

θξίλνληαη σο απιά ιαλζαζκέλεο ή «παιηέο» (Erixon, 2009, Hayes & Victor, 2006). Ζ 

πηζαλφηεηα απειεπζέξσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα λα δηαηαξάμεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

εθνδηαζκνχ αγλνείηαη εληειψο. Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο 

λενθηιειεχζεξεο εθηίκεζεο ησλ δπλαηνηήησλ αδπλακίαο ηεο αγνξάο, νη πξνζεγγίζεηο 

απηέο ηείλνπλ λα ππνζέηνπλ φηη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ 

πιήξσο κέζσ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο (Stilwell, 2006). «Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα» 

εμηζψλεηαη αληίζεηα κε ηηο «ειεχζεξεο αγνξέο», θαη ζεσξείηαη ζεηηθή νηθνλνκηθή 

αιιειεμάξηεζε, ελψ νη «πνιηηηθέο παξεκβάζεηο» θαη ν «θξαηηζκφο» επηθξίλνληαη ρσξίο 

ζαθή ηεθκεξίσζε (Correlje θαη van der Linde 2006? Goldthau θαη Witte 2009? Yergin 

2007). Οη λενθηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο επνκέλσο ηείλνπλ λα αξλνχληαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνιηηηθήο αιιαγήο ζηηο ελεξγεηαθέο ζρέζεηο.   

Οη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαθξαηηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ηηο 

εγρψξηεο θαη δηεζλείο επηινγέο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ζαθψο αλεπαξθψο 

αλαγλσξηζκέλνη απφ ηηο λενθηιειεχζεξεο αλαιχζεηο. Ζ γεσπνιηηηθή πξνζέγγηζε, ελ ησ 

κεηαμχ, πιαηζηψλεη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηνπο αγψλεο κεδεληθνχ χςνπο 

κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη πεξηζσξηνπνηεί άιια πηζαλά ζελάξηα. πλνπηηθά, νη 

γεσπνιηηηθέο θαη λενθηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία δηαθπβέξλεζεο ηεο ελέξγεηαο ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ζε απιντθέο δηαθξίζεηο 

κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο, ζεσξψληαο ηηο σο μερσξηζηέο πεξηνρέο αλάιπζεο. 

Απνηπγράλνπλ λα δηεξεπλήζνπλ επαξθψο ηηο πηζαλέο δηαζπλδέζεηο πνπ είλαη νπζηαζηηθά 

θξίζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ελέξγεηαο. 
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ηελ πεξίπησζε ηεο ελέξγεηαο, ε ινγηθή ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο είλαη βαζηά αιιειέλδεηε 

κε ηελ «πνιηηηθή», είηε κε ηε κνξθή ηεο ηππηθήο έθθξαζεο ηεο, ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ή 

νξγαληζκψλ ή ππφ ηε κνξθή άηππσλ θαλφλσλ, φπσο ε αλεζπρία γηα ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θξαηηθψλ θαη άιισλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ παξαγφλησλ. 

 

2.4.1 Μαθξννηθνλνκηθό πιαίζην 

2.4.1.1 Θεωρία ηης Καηάρας ηων Πόρων 

 

Ζ θαηάξα ησλ πφξσλ, επίζεο γλσζηή σο ην παξάδνμν ηεο αθζνλίαο, αλαθέξεηαη ζην 

παξάδνμν φηη ρψξεο κε άθζνλνπο θπζηθνχο πφξνπο (φπσο ηα νξπθηά θαχζηκα θαη 

νξηζκέλα νξπθηά) ηείλνπλ λα έρνπλ ιηγφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ιηγφηεξε 

δεκνθξαηία θαη ρεηξφηεξα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα απφ φ,ηη απηέο κε ιηγφηεξνπο 

θπζηθνχο πφξνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο θαη πνιιέο αθαδεκατθέο ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο απφ απηά ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Οη 

πεξηζζφηεξνη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ε θαηάξα ησλ πφξσλ δελ είλαη θαζνιηθή ή 

αλαπφθεπθηε, αιιά επεξεάδεη νξηζκέλνπο ηχπνπο ρσξψλ ή πεξηθεξεηψλ ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. (Venables, 2016) 

Ζ ηδέα φηη νη πφξνη κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθή θαηάξα παξά επινγία 

άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 ζρεηηθά 

κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ ρσξψλ ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. Ο φξνο 

«θαηάξα ησλ πφξσλ» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Richard Auty ην 1993 

γηα λα πεξηγξάςεη πψο νη ρψξεο πινχζηεο ζε νξπθηέο πεγέο δελ κπφξεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφλ ηνλ πινχην γηα λα σζήζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη πψο, 

αληίζεηα κε ην αλακελφκελν, νη ρψξεο απηέο είραλ ρακειφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ 

ρψξεο ρσξίο αθζνλία θπζηθψλ πφξσλ. Μηα κειέηε απφ ηνπο Jeffrey Sachs θαη Andrew 

Warner βξήθε κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αθζνλίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

θαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δθαηνληάδεο κειέηεο έρνπλ πιένλ αμηνινγήζεη ηηο 
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επηπηψζεηο ηνπ πινχηνπ ησλ πφξσλ ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

έρνπλ πξνζθέξεη πνιιέο εμεγήζεηο γηα ην πψο, γηαηί θαη πφηε είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ε 

θαηάξα ησλ πφξσλ (Frankel, 2012).  

Ζ έξεπλα γηα ηελ θαηάξα ησλ πφξσλ κεηαηνπίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμήγεζεο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο επηηπγράλνπλ νξηζκέλεο ρψξεο 

πινχζηεο ζε πφξνπο θαη γηα πνην ιφγν νη άιιεο φρη, ζε αληίζεζε κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

κέζσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ πφξσλ. Οη έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν δαπαλψληαη ηα έζνδα ησλ πφξσλ, ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, ε ζεζκηθή 

πνηφηεηα, ν ηχπνο ησλ πφξσλ θαη ε πξφσξε θαη ε θαζπζηεξεκέλε εθβηνκεράληζε έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζνπλ ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο (Torvik, 2009). 

 

2.4.1.2 Θεωρία ηοσ κράηοσς- ειζοδημαηία 

 

Ζ Θεσξία ηνπ θξάηνπο  εηζνδεκαηία (Rentier State Theory), πνπ ππνζηεξίρζεθε σο κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξεηηθέο ζπλεηζθνξέο ησλ ζπνπδψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, βαζίζηεθε ζε κηα ζεηξά κειεηψλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 κεηά ηελ πεηξειατθή έθξεμε ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο (Benli Altunışık, 2014).  

Ωζηφζν, ε ηδέα ηνπ θξάηνπο εηζνδεκαηία πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ηξαλφ 

κειεηεηή Hossein Mahdavy ζε άξζξν ηνπ 1970 θαη αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο Hazem Beblawi θαη Giacomo Luciani ζε επηιεγκέλν ηφκν πνπ 

δεκνζηεχζεθε ην 1987. Ζ βηβιηνγξαθία πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ηα θξάηε 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ δελ ζπγθέληξσλαλ έζνδα κέζσ ηεο θνξνινγίαο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ, αλη‘ απηνχ εμαξηψληαη απφ ηα εμσηεξηθά παξαγφκελα ελνίθηα. Ο πξψηνο 

ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαλνήζεη ην γξίθν ηεο ζπλερηδφκελεο ππαλάπηπμεο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ εμάγνπλ πεηξέιαην παξά ηε ζεκαληηθή απηή ξνή εζφδσλ. Σα  

θξάηε –εηζνδεκαηίεο ηεο αλαηνιήο νξίζηεθαλ κέζσ ηξηψλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(Herb, 2005):  
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 Πξψηνλ, ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην θαηαβάιινληαη ζηηο θπβεξλήζεηο ππφ κνξθή 

ελνηθίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο παξαγσγήο θαη ηηκήο αγνξάο 

είλαη πνιχ αδχλακε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πεηξέιαην είλαη έλα «ζηξαηεγηθφ 

εκπφξεπκα».  

 Γεχηεξνλ, ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην παξάγνληαη εμσηεξηθά κέζσ ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.  

 Σξίηνλ, ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην εηζπξάηηνληαη απεπζείαο απφ ην θξάηνο.  

Σν επίπεδν ηεο θαηάζηαζεο εηζνδεκαηία κεηξήζεθε κέζσ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζπλνιηθψλ 

δεκφζησλ εζφδσλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηε κίζζσζε πεηξειαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν Luciani 

ππνζηήξημε φηη ηα θξάηε πνπ βαζίδνληαη ζην πεηξέιαην γηα ηνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο εζφδσλ πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ σο θξάηε εηζνδεκαηίεο. Με βάζε 

απηφλ ηνλ νξηζκφ, ν Michael Herb πξνζδηφξηζε ηηο αθφινπζεο ρψξεο ζηε Μέζε Αλαηνιή 

σο θξάηε-εηζνδεκαηίεο γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1972 θαη 1999: Κνπβέηη (88%), Καηάξ 

(87%), ΖΑΔ (84%), Οκάλ (81%), ανπδηθή Αξαβία (80%), Μπαρξέηλ (59%), Ληβχε 

(58%), Ηξάθ (n / a); Ηξάλ (55%), Αιγεξία (53%); Τεκέλε (46%) (Herb, 2005). 

Αξθεηά επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηνπ πεηξειατθνχ θαηλνκέλνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα θξάηε-εηζνδεκαηίεο (Benli Altunışık, 2014): 

Οικονομικές επιπηώζεις- Αξρηθά, μεθηλψληαο κε ην επηβιεηηθφ άξζξν ηνπ Mahdavy, ε 

επίδξαζε ηεο μαθληθήο εηζξνήο εμσηεξηθψλ εζφδσλ κέζσ ησλ ελνηθίσλ ζηελ νηθνλνκία 

απνηέιεζε ην επίθεληξν ηνπ ιφγνπ. Απηφ ζπλέβε θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Οιιαλδηθήο Νφζνπ, φπνπ ε μαθληθή εηζξνή εζφδσλ ζεσξείηαη φηη πξνθαιεί ζηξέβισζε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη κνλνκεξή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ εηο βάξνο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ πεηξειατθή βηνκεραλία δελ ελζσκαηψλεη πνιιέο ηνπηθέο εηζξνέο θαη ε 

ηνπηθή νηθνλνκία κε ηε ζεηξά ηεο δελ ρξεζηκνπνηεί πνιχ ην πξντφλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ-εηζνδεκαηηψλ ε ππφινηπε νηθνλνκία δελ είλαη ηφζν 

αλεπηπγκέλε. Σν πην ζεκαληηθφ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

Οιιαλδηθή Νφζν, είλαη φηη ε χπαξμε ελφο αλαπηπζζφκελνπ ηνκέα ζηξεβιψλεη ηελ 

αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο. ε κηα παξάιιειε εμέιημε, κε 



23 

 

απηνχο ηνπο ηνκείο λα πζηεξνχλ, δεκηνπξγείηαη επίζεο έλαο ηερλεηά κεγάινο ηνκέαο 

ππεξεζηψλ. 

Πολιηικός ανηίκησπος: ζτέζεις κράηοσς και κοινωνίας - Μηα δεχηεξε δέζκε 

επηρεηξεκάησλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε θχζε ηνπ θξάηνπο – απνδέθηε θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε ηελ θνηλσλία. Γεδνκέλνπ φηη ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην - ηα νπνία απνηεινχλ ηελ 

θχξηα πεγή εζφδσλ κηαο ρψξαο - θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζην θξάηνο, ππνζηεξίδεηαη 

φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο είλαη πςειφο ζηηο ρψξεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη φηη ην 

θξάηνο δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ νηθνλνκία. Σν θξάηνο γίλεηαη ν θχξηνο 

δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα θαη ηεο ππφινηπεο πεηξειατθήο 

νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, ν ξφινο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαλνκή ησλ 

θεξδψλ απφ κηζζψκαηα κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν θξάηνο απνδέθηεο δελ παξέρεη κφλν 

δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, αιιά είλαη γεληθά θαη ν κεγαιχηεξνο εξγνδφηεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ηα θξάηε απηά αλαθέξνληαη επίζεο σο "θαηαλεκεηηθά θξάηε" ή "θξάηε 

θαηαλνκήο". 

Ωζηφζν, παξφιν πνπ ηα θξάηε-εηζνδεκαηίεο είλαη παληαρνχ παξφληα ζηε δσή ησλ 

πνιηηψλ ηνπο, δελ δηαζέηνπλ θαιά αλαπηπγκέλνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηα θξάηε-εηζνδεκαηίεο δελ θνξνινγνχλ ή θνξνινγνχλ 

ειάρηζηα. Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα άιια θξάηε πνπ θαιιηέξγεζαλ ηελ 

θνξνινγηθή ηνπο ηθαλφηεηα λσξίο ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπ θξάηνπο, ηα θξάηε 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηα εμσηεξηθά έζνδα δελ έρνπλ θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο θαη 

δεπηεξεχνπζεο λνκηθέο, θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, απαηηνχλ θάπνην βαζκφ ζεζκηθήο 

αλάπηπμεο. Παξφια απηά, ηα δίθηπα ζπγγέλεηαο θαη θεδεκνλίαο είλαη ζπρλά ζρεδφλ 

εμίζνπ απνηειεζκαηηθά θαη πνιηηηθά πξνηηκεηέα. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε-εηζνδεκαηίεο 

ηείλνπλ λα είλαη ζεζκηθά αδχλακα θαη λα κελ δηαζέηνπλ θξαηηθή ηθαλφηεηα. Αλη‘ απηνχ, 

βαζίδνληαη ζε πειαηεηαθά δίθηπα γηα ηε δηαλνκή ησλ ελνηθίσλ πεηξειαίνπ (Benli 

Altunışık, 2014). 
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2.5 Πξνζεγγίζεηο εξκελείαο ηεο ΓΠΟ ηεο ελέξγεηαο 

2.5.1 Ρεαιηζηηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Ο φξνο «ξεαιηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα πην επξεία ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ΓΠΟ, ηε ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε. Άιινη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ κεξθαληηιηζκφ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ. Ωζηφζν, νη φξνη απηνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε κέζα απφ ηε ξεαιηζηηθή 

πξννπηηθή. 

Παξά ηελ πνηθηιία ησλ απφςεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ ξεαιηζκφ, ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

βαζηθέο αμίεο πνπ δηαθξίλνπλ απηή ηε πξνζέγγηζε απφ ηηο άιιεο. Οη ηέζζεξηο πην 

θεληξηθέο απφ απηέο είλαη νη εμήο (Hume, 2009): 

 Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη ην θξάηνο. 

 Ζ αλζξψπηλε θχζε ζεσξείηαη σο εγγελψο εγσηζηηθή θαη θαθή. 

 Οη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ είλαη αληαγσληζηηθέο. 

 Τπάξρεη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο επηδίσμεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πινχηνπ. 

Με πνιχ απινχο φξνπο, ν ξεαιηζκφο ππνζηεξίδεη ηελ ππεξνρή ηεο πνιηηηθήο έλαληη ηεο 

νηθνλνκίαο. Δίλαη έλα δφγκα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο θαη πξνηείλεη φηη ε αγνξά 

πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηα θξαηηθά ζπκθέξνληα. Ζ νξγάλσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

θαη νη εμσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο ζα πξέπεη, πάληνηε, λα παξακέλνπλ ζπλεπείο κε ηηο 

αλεζπρίεο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα. Σα εζληθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, εηδηθά απηά πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηβίσζε ηνπ θξάηνπο (γηα παξάδεηγκα, ηεο 

ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ), ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα λα 

απνθεπρζεί ε εμάξηεζε απφ άιια θξάηε. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνζάξξπλζε ηεο ηδηνθηεζίαο μέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή (Crane & Amawi, 1997). 

Σν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη 

άλαξρν. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ειιείςεη κηαο παγθφζκηαο θπβέξλεζεο, ηα θξάηε είλαη ε 

πςειφηεξε κνξθή πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη νη θχξηνη παξάγνληεο δηεζλψλ ζρέζεσλ. Δίλαη 
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θπζηθφ ηα θξάηε λα επηδηψθνπλ ηελ εμνπζία ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα θαη έρνπλ σο ζηφρν 

λα δηακνξθψζνπλ ηελ νηθνλνκία ζε απηφ ην ζπκθεξνληνινγηθφ ζθνπφ. Ζ επίπησζε εδψ 

είλαη φηη νη εγρψξηεο θαη δηεζλείο ζθαίξεο ηεο νηθνλνκίαο ζεσξνχληαη δηαθξηηέο θαη 

μερσξηζηέο. Απηφ πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο ξεαιηζηέο είλαη ε ζρεηηθή ζέζε 

ελφο θξάηνπο ζε ζρέζε κε άιια θξάηε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε άπνςή ηνπο γηα ηνλ θφζκν 

ζπρλά πεξηγξάθεηαη σο παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο. Με άιια ιφγηα, ην θέξδνο ελφο 

θξάηνπο ζεσξείηαη απψιεηα άιινπ θξάηνπο. Ζ ξεαιηζηηθή ζθέςε αζρνιείηαη θπξίσο κε 

ην πψο νη αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζην δηεζλέο θξαηηθφ ζχζηεκα 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη ζρεηηθνί πφξνη 

ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ είλαη ν ηειηθφο δηαηηεηήο ζην απνηέιεζκα ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ (Hume, 2009). 

 

2.5.2 Φηιειεύζεξε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Οη ξίδεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηνλ δέθαην φγδνν θαη ηνλ 

δέθαην έλαην αηψλα. Οη ηδέεο ηνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο νξζφδνμεο νηθνλνκίεο θαη 

είλαη ε πην ηζρπξή πξνζέγγηζε ζηνλ θφζκν ζήκεξα, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζεκαληηθά 

θξάηε θαη νη δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ επξέσο θαηά κήθνο ησλ 

θηιειεχζεξσλ γξακκψλ. Σα θεληξηθά επηρεηξήκαηα ηεο θηιειεχζεξεο πξνζέγγηζεο είλαη 

(Crane & Amawi, 1997): 

 Δίλαη σθέιηκν καθξνπξφζεζκα νη αγνξέο λα επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ 

ειεχζεξα. 

 Σα θξάηε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ εκπφξην αλνηρηά ην έλα κε ην άιιν. 

 Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην 

ειάρηζην. 

Ο θηιειεπζεξηζκφο ππνζέηεη φηη, ηνπιάρηζηνλ ηδαληθά, ε πνιηηηθή θαη ε νηθνλνκία 

ππάξρνπλ ζε μερσξηζηέο ζθαίξεο. Οη αγνξέο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο. Ο θηιειεπζεξηζκφο 

ππνζέηεη ηνλ νξζνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Τπνζηεξίδεη φηη ηα 
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αλζξψπηλα φληα είλαη ζε ζέζε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε δηθή ηνπο ρξεζηκφηεηα, κε άιια 

ιφγηα, δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ ην δπλεηηθφ θφζηνο θαη νθέιε 

νπνηαζδήπνηε αηνκηθήο απφθαζεο ή δξάζεο. Τπάξρνπλ ζαθείο ζρέζεηο κε ηελ 

θηιειεχζεξε πνιηηηθή ζεσξία, ε νπνία είλαη αθνζησκέλε ζηελ αηνκηθή ηζφηεηα θαη 

ειεπζεξία (Hume, 2009). 

Ζ αξκνλία ησλ ζπκθεξφλησλ, ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ νη θηιειεχζεξνη, ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ. ε αληίζεζε κε ηελ ξεαιηζηηθή ζέζε, ην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

ζεσξείηαη σο κηα ακνηβαία επσθειήο άζθεζε θαη απηφ ζπρλά πεξηγξάθεηαη σο έλα 

παηρλίδη ζεηηθνχ αζξνίζκαηνο. Οη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

θξίλνληαη επίζεο απφ ηνπο θηιειεχζεξνπο σο κηα ζεκαληηθή πεγή εηξεληθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ εζλψλ. Με ηελ επέθηαζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ κέζσ 

ησλ ειεπζέξσλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο ζπλεηαηξηζηηθέο θαη ιηγφηεξν 

ερζξηθέο ζρέζεηο θαζίζηαληαη πην πηζαλέο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο νηθνλνκηθήο 

αιιειεμάξηεζεο πνπ ππάξρεη, ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ είλαη ηα θξάηε λα εηζέιζνπλ ζε 

ζηξαηησηηθέο ζπγθξνχζεηο (Hume, 2009). 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην θξάηνο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ νηθνλνκία είλαη κία απφ ηηο 

βαζηθέο ζπδεηήζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ θηιειεχζεξσλ ζηνραζηψλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο 

απφςεσλ. ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απφ κηα θηιειεχζεξε πξννπηηθή 

ην θξάηνο πξέπεη λα αζρνιείηαη κφλν κε ηελ παξνρή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο 

ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Οη θπβεξλήζεηο 

πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ κφλν φηαλ ππάξρνπλ αηέιεηεο ζηνλ κεραληζκφ ηεο αγνξάο ή γηα 

λα παξέρνπλ δεκφζηα αγαζά. Απηέο νη αηέιεηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ην απνηέιεζκα 

αξλεηηθψλ εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ, κε ηηο νπνίεο ελλννχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί 

λα ππάξρνπλ θνηλσληθέο δαπάλεο γηα ηελ θνηλσλία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ξχπαλζε πνπ 

παξάγεηαη απφ κηα επηρείξεζε, γηα ηελ νπνία ην θξάηνο πξέπεη λα ινγνδνηεί. Ζ αγνξά ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα «απνηχρεη» εάλ ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο παξαγσγψλ 

(νιηγνπψιην) ή αθφκε θαη έλαο κφλν παξαγσγφο (κνλνπψιην), φπνπ δελ πθίζηαληαη νη 

πηέζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα δεκφζηα αγαζά είλαη ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ απφ κηα ειεχζεξε αγνξά. ε εζληθφ επίπεδν, ε εζληθή 
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άκπλα ή ν θσηηζκφο ηνπ δξφκνπ απνηεινχλ θαιά παξαδείγκαηα. Ζ θαηαλάισζε απηψλ 

ησλ αγαζψλ δελ κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί ζε κηα ειεχζεξε αγνξά ζε εθείλνπο πνπ είραλ 

πιεξψζεη γη‘ απηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην θξάηνο κέζσ ηεο 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ. ε δηεζλέο επίπεδν, ηα δεκφζηα αγαζά, φπσο ε αλνηρηή δηεζλήο 

νηθνλνκία θαη ην ζηαζεξφ λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο, είλαη πην πξνβιεκαηηθά, θαζψο δελ 

ππάξρεη «παγθφζκην θξάηνο» γηα ηε ζπιινγή ησλ θφξσλ γηα ηελ παξνρή ηνπο (Crane & 

Amawi, 1997). 

 

2.5.3 Ιζηνξηθόο δνκηζκόο (καξμηζκόο) 

Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη εμαηξεηηθά επξεία. Ο φξνο ηζηνξηθφο δνκηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη 

εδψ γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζθέςεο κέζα ζηελ επξχηεξε καξμηζηηθή 

παξάδνζε. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο καξμηζηηθήο ζθέςεο, είλαη δπλαηφλ λα 

εληνπηζηνχλ θνηλά ζηνηρεία (Hume, 2009): 

 Ζ ηζηνξηθή αιιαγή είλαη ηειηθά κηα αληαλάθιαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

θνηλσλίαο. 

 Ο θαπηηαιηζκφο είλαη ε θχξηα θηλεηήξηα δχλακε ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ. 

 ε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία ππάξρεη ηαμηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο αζηηθήο 

ηάμεο θαη ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. 

Ζ γεληθή άπνςε ησλ καξμηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν ζην ζχλνιφ ηνπ. ηνλ Σφκν 1 ηνπ Κεθαιαίνπ, ν Karl Marx απνθάζηζε 

λα μεθηλήζεη κε ηε κειέηε ηεο απινχζηεξεο κνξθήο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, απφ ηελ νπνία 

ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ζηε ζπλέρεηα. Ζ θνηλσληθή αιιαγή εμεγείηαη απφ κεηαβνιέο 

ζε απηφ πνπ ν Μαξμ νλνκάδεη «κέζα παξαγσγήο». Απηά είλαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηε γλψζε, ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα εξγαιεία θαη ηελ ηερλνινγία. Καζψο απηά αιιάδνπλ, νη «ζρέζεηο 

παξαγσγήο» αιιάδνπλ. Απηέο είλαη νη ζεζκηθέο ζρέζεηο (γηα παξάδεηγκα, ε κηζζσηή 

εξγαζία) πνπ είλαη επίζεο απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή. Μαδί απηά ηα δχν ζηνηρεία 
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δεκηνπξγνχλ ηελ νηθνλνκηθή βάζε ηεο θνηλσλίαο. Οη καξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηείλνπλ 

λα ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηαβνιέο ζε απηή ηελ νηθνλνκηθή βάζε αληηθαηνπηξίδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ ππεξθαηαζθεπή (ηα λνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα). Απηή ε 

πξνζέγγηζε είλαη γλσζηή σο ηζηνξηθφο δνκηζκφο (Marx, 2008). 

Ο Μαξμ δελ ήηαλ έλαο ακεξφιεπηνο ζρνιηαζηήο, αιιά ειπίδεη φηη κε ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζα ήηαλ επθνιφηεξν ηειηθά λα αλαηξαπεί ην ζχζηεκα. 

ηελ αλάιπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ν Μαξμ βαζίζηεθε ζε κηα ινγηθή πνπ ηειηθά ζα 

νδεγνχζε ζε αληηθάζεηο θαη θξίζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ αλαπφθεπθηα ζηελ θαηάξξεπζε. 

Οη πην ζχγρξνλνη καξμηζηέο είλαη γεληθά ιηγφηεξν πξφζπκνη λα ηνλίζνπλ φηη ν 

θαπηηαιηζκφο ζπέξλεη ηνπο ζπφξνπο ηεο δηθήο ηνπ θαηαζηξνθήο. Ο Μαξμ πέξαζε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ αλαιχνληαο ιεπηνκεξψο ηε θχζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

ε αληίζεζε κε ηε θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αξκνλία ησλ 

ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ν καξμηζκφο ππνγξακκίδεη 

ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ηαμηθή ζχγθξνπζε ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Ζ 

θχξηα ζχγθξνπζε είλαη κεηαμχ ηεο αζηηθήο ηάμεο (νη ηδηνθηήηεο ηνπ θεθαιαίνπ) θαη ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ (ησλ εξγαηψλ). Ο θαπηηαιηζκφο βαζίδεηαη ζηηο δχν βαζηθέο αξρέο ηεο 

επηδίσμεο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απηέο νη αξρέο 

επηηξέπνπλ ζηελ κπνπξδνπαδία λα εθκεηαιιεχεηαη ην πξνιεηαξηάην κε ηελ θαηαβνιή 

ελφο κηζζνχ κηθξφηεξνπ απφ ηελ αγνξαία αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγεη 

(Hume, 2009). 

 

2.6 Σεθκεξίσζε ηεο επηιεγόκελεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ην Ιζξαήι 

 

Όπσο έρεη επηζεκάλεη ε Susan Strange (1980), ν νηθνλνκηθφο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο δελ 

κπνξεί λα αλαιπζεί κε θαζαξά πνζνηηθνχο φξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Strange 

ζηηγκαηίδεη ηνπο πθηζηάκελνπο ζεσξεηηθνχο θξαγκνχο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηξηψλ 

κεγάισλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, δειαδή ησλ νηθνλνκηθψλ, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη 

ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αλαιπζεί ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηφζν 

απφ νηθνλνκηθή φζν θαη απφ πνιηηηθή άπνςε. Ζ πξνζέγγηζή ηεο αληηπξνζσπεχεη κηα 
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ζπγθεθξηκέλε άπνςε κηαο δηαξζξσηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο: 

νη δνκέο δηακνξθψλνπλ ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηα 

θξάηε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

Τπνζηεξίδεη φηη ηέζζεξηο βαζηθέο δνκέο, δειαδή ε αζθάιεηα, ε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

παξαγσγή θαη ε γλψζε, απνηεινχλ πεγή δηαξζξσηηθήο δχλακεο ησλ δηεζλψλ 

παξαγφλησλ. Ζ ελέξγεηα, κε ηε ζεηξά ηεο, δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή 

(ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ), ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε (φζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ παξέρνληαη εηδηθά απφ ην εκπφξην 

πεηξειαίνπ), ζηε γλψζε (πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο) ζηελ αζθάιεηα 

(ζχζηαζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ή ηελ 

άκεζε παξέκβαζε ζηηο πεηξειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο). 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί ηε βάζε γηα 

λένπο θφβνπο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Πξψηνλ, νη αληίπαινη ηεο απειεπζέξσζεο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλαθέξνληαη ζηελ θξίζε ζηελ Καιηθφξληα ην 2001, πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ αδπλακία ή ηελ απξνζπκία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηνπ ακεξηθαληθνχ 

θξάηνπο λα παξάζρεη καθξνπξφζεζκα πξνκήζεηεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

(«χλδξνκν ηεο Καιηθφξληα»). Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ε πιήξεο απειεπζέξσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ηηο εηαηξείεο λα αξλεζνχλ ηελ 

θαζηέξσζε λφκηκεο απνζήθεπζεο αεξίνπ ιφγσ ηνπ απζηεξφηεξνπ αληαγσληζκνχ κε 

άιιεο εηαηξείεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε απειεπζέξσζε δίλεη 

λέα βάζε γηα πνιηηηθφ δηάινγν ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γίλεηαη ζαθέο φηη ε πηνζέηεζε κηαο θηιειεχζεξεο 

πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπ Ηζξαήι δελ κπνξεί λα θαιχςεη 

ζθαηξηθά φιεο ηηο πηπρέο. Γηα παξάδεηγκα, νη πεηξειατθέο θξίζεηο πξνθιήζεθαλ ελ κέξεη 

απφ ηελ ηζξαειηλναξαβηθή ζχγθξνπζε ηνπ 1973, ε νπνία δελ κπνξεί λα ελζσκαησζεί 

ζηελ νηθνλνκηθή κνληεινπνίεζε, ππνδεηθλχνληαο φηη νη αγνξέο δελ απνηεινχλ έλα 

θπζηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα απηνξπζκηζηεί. Δπίζεο, ε θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε δελ 

ιακβάλεη ππφςηλ ηεο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 
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κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε Μέζε Αλαηνιή. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ δνκηζκνχ, δειαδή ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο, 

ζεσξείηαη πιένλ σο ππεξαπινχζηεπζε ιφγσ ηεο αλαγσγήο φισλ ησλ δεηεκάησλ ζηελ 

ηαμηθή ζχγθξνπζε θαη ηε ζεψξεζε φηη νη αγνξέο ιεηηνπξγνχλ απνιχησο θαπηηαιηζηηθά. 

Έηζη, ζηε παξνχζα εξγαζία πηνζεηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Ηζξαήι, ε ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε.  
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3. Μειέηε ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην Ιζξαήι 

3.1 Δηζαγσγή θεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ην Ηζξαήι. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ηεο αλάιπζεο επηιέγεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη νη 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπ Ηζξαήι κε άιιεο ρψξεο.  

 

3.2 Δλεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζπλέβαιαλ, καδί κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη ηηο λέεο 

δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, ζηελ αλάπηπμε κηαο πην αλνηθηήο θαη 

επέιηθηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΔΔ. Ωζηφζν, ε αγνξά απέρεη πνιχ απφ ηελ πιήξε 

ειεπζέξσζή ηεο (ΔΔ 2007, Correlje, van der Linde, Tonjes & de Jong 2006). Σν γεγνλφο 

φηη ην θπζηθφ αέξην δηαθηλείηαη εθηφο ηεο ΔΔ, ν κε αλαλεψζηκνο ραξαθηήξαο ησλ πφξσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ν κε αληαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ αγνξψλ θπζηθνχ αεξίνπ 

απνηεινχλ εκπφδηα γηα κηα δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ πεηξειατθψλ πφξσλ θαη ν εμαληιεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο, 

παξάιιεια κε ηελ πςειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηδηαίηεξα ζηηο αλαδπφκελεο αζηαηηθέο 

νηθνλνκίεο, νδήγεζαλ ζε νιηγνπσιηαθέο ελεξγεηαθέο αγνξέο θαη πςειέο ηηκέο. Οη ελ 

ιφγσ ζπλζήθεο έρνπλ ππελζπκίζεη ζηηο ρψξεο θαηαλάισζεο ηνλ ζπάλην ραξαθηήξα ησλ 

πφξσλ θαη έζεζαλ ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ηεο παξνρήο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ 

πνιηηηθή αηδέληα. Οη πςειέο ηηκέο θαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ππνζέζεηο έζεζαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο ε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο κπνξεί λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα (Finon & Locatelli, 2007). 
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Οη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα δελ είλαη θαηλνχξγηεο. Ζ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα ζεκαίλεη εμαζθάιηζε πξνκεζεηψλ γηα ρψξεο εμαξηψκελεο απφ ηελ εηζαγσγή 

θαζψο θαη ζηαζεξέο αγνξέο γηα ηηο ρψξεο εμαγσγήο πνπ επελδχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ εμφξπμε θαη εμαγσγή ελέξγεηαο. Πξάγκαηη, ππήξμε πνιηηηθή αλεζπρία απφ ηφηε πνπ 

ν άλζξαθαο, ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην έγηλαλ νδεγνί εθβηνκεράληζεο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε απεηθφληζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο έγηλε ηδηαίηεξα ζαθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξειατθήο θξίζεο 

ην 1973-74 γηα ηηο ρψξεο ηεο Γχζεο, φηαλ ηα αξαβηθά κέιε ηνπ ΟΠΔΚ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ην πεηξέιαην σο πνιηηηθφ φπιν ελάληηα ζε εθείλνπο πνπ είραλ ππνζηεξίμεη ην Ηζξαήι 

ζηνλ Αξαβν-Ηζξαειηλφ Πφιεκν ηνπ 1973. Ωο άκεζν απνηέιεζκα απηήο ηεο θξίζεο 

δεκηνπξγήζεθε ζηε δπηηθή πιεπξά, ην 1974, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο (IEA). 

Πην πξφζθαηα, ην 2006-07, ε νπθξαληθή θπβέξλεζε ηζρπξίζηεθε φηη ε απφθαζε ηεο 

Gazprom λα πεξηνξίζεη ηηο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Οπθξαλία ήηαλ κέξνο κηαο 

ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο γηα παξέκβαζε ζηελ νπθξαληθή πνιηηηθή. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε ηα πνιηηηθά θίλεηξα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αληίζηνηρσλ θξίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, νη ελέξγεηεο 

ησλ ρσξψλ εμαγσγήο ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο θαη ζπλεπψο ζηα 

έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ελέξγεηαο. Σφζν ν ΟΠΔΚ φζν θαη ε Ρσζία θαηάθεξαλ λα 

επηηχρνπλ κηα αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ απφ ηελ εηζαγσγή ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο πνπ 

εμάγνπλ ελέξγεηα (Finon & Locatelli, 2007). 

Ωζηφζν, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη κφλν σο πνιηηηθφ δήηεκα. Δίλαη 

επίζεο κηα νηθνλνκηθή πξφθιεζε. Ο κε αλαλεψζηκνο ραξαθηήξαο ελφο πεηξειατθνχ 

πφξνπ ζπλεπάγεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηα απνζέκαηα, ηφζν 

ιηγφηεξα απνκέλνπλ γηα κειινληηθή παξαγσγή. Αθφκα θαη αλ δελ ιεθζεί ππφςε ε 

πνιηηηθή, ην δήηεκα ηεο καθξνπξφζεζκεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ παξακέλεη αλ 

ππάξρεη επαξθήο ή αλεπαξθήο πξνζθνξά γηα ηελ θάιπςε κηαο ζπλερψο απμαλφκελεο 

δήηεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην πφηε ζα 

θηάζνπλ ηα κέγηζηα ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, θάπνηα ζηηγκή ζε 

άιιεο ρξνληθέο ζηηγκέο άιιεο πεγέο ελέξγεηαο πξέπεη λα γίλνληαη ζηαδηαθά ζηα 

ραξηνθπιάθηα ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη ηα κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο λα είλαη 
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πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο αδπλακίαο παξνρήο επαξθψλ κε- 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ πεηξειαίνπ. 

Οη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βαζίδνληαη ζε ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο 

(EE, 2018): 

 Αζθαιείο πξνκήζεηεο ελέξγεηαο γηα αμηφπηζηε παξνρή ελέξγεηαο φπνηε θαη φπνπ 

ρξεηάδεηαη 

 Οη πάξνρνη ελέξγεηαο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη πξνζηηέο ηηκέο γηα ηα ζπίηηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο 

 Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο λα είλαη βηψζηκε, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο εμάξηεζεο απφ νξπθηά θαχζηκα. 

Απηνί νη ζηφρνη ζα βνεζήζνπλ ηελ ΔΔ λα αληηκεησπίζεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελεξγεηαθέο 

ηεο πξνθιήζεηο. Μεηαμχ απηψλ, ε εμάξηεζε ηεο ΔΔ απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο είλαη 

έλα ηδηαίηεξα πηεζηηθφ δήηεκα, κε ηελ ΔΔ λα εηζάγεη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ 

ηεο ελέξγεηαο ηεο κε θφζηνο 350 δηζ. επξψ εηεζίσο (EE, 2018). Άιιεο ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο είλαη ε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο θαη ε έιιεηςε θαπζίκσλ φπσο ην 

αξγφ πεηξέιαην, πνπ ζπκβάιινπλ ζε πςειφηεξεο ηηκέο. Δπηπιένλ, ε ζπλερηδφκελε ρξήζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηελ Δπξψπε απνηειεί αηηία ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη ηεο 

ξχπαλζεο. 

Βαζηθνί ηνκείο πνιηηηθήο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ ΔΔ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο είλαη 

(EE, 2018): 

 Μηα Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Έλσζε πνπ ζα εμαζθαιίζεη αζθαιή, πξνζηηή θαη 

θαζαξή ελέξγεηα γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ επηηξέπνληαο ηελ 

ειεχζεξε ξνή ελέξγεηαο πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα εληφο ηεο ΔΔ θαη 

πξνζθέξνληαο λέεο ηερλνινγίεο θαη αλαλεσκέλεο ππνδνκέο γηα ηε κείσζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, 

 Μηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα πνπ παξνπζηάδεη 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

εθνδηαζκνχ ηεο ΔΔ 



34 

 

 Μηα αλζεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ - ε εζσηεξηθή αγνξά 

ελέξγεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηαζθεπάδνληαη λένη αγσγνί θαη γξακκέο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζε επίπεδν ΔΔ γηα 

θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηζκφ θαη ζρεδηάδνληαη θνηλνί θαλφλεο γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηινγήο ησλ 

θαηαλαισηψλ 

 Δλίζρπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλάπηπμεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

 Αζθάιεηα ζε φινπο ηνπο ελεξγεηαθνχο ηνκείο ηεο ΔΔ κε απζηεξνχο θαλφλεο ζε 

ζέκαηα φπσο ε δηάζεζε ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ θαη ε εθκεηάιιεπζε 

πιαηθφξκσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ππεξάθηησλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζην πιαίζην κηαο ζπλεθηηθήο καθξνπξφζεζκεο 

ζηξαηεγηθήο, ε ΔΔ έρεη δηαηππψζεη ζηφρνπο γηα ηα έηε 2020, 2030 θαη 2050. 

Ζ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή 2020 νξίδεη ηηο ελεξγεηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ κεηαμχ 

2010 θαη 2020. ηφρνο ηεο είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 20%, λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζην κείγκα 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο ΔΔ ζην 20% ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηαλάισζεο θαη ε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% (EE, 2018).  

Οη ρψξεο ηεο ΔΔ ζπκθψλεζαλ φηη έσο ην 2030 ζα πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ νη αθφινπζνη 

ζηφρνη (EE, 2018): 

 έλαο δεζκεπηηθφο ζηφρνο ηεο ΔΔ γηα κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2030, ζε ζχγθξηζε κε ην 1990 

 δεζκεπηηθφο ζηφρνο δηείζδπζεο ηνπιάρηζηνλ 27% αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ζηελ ΔΔ 

 αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 27%, ε νπνία ζα 

επαλεμεηαζηεί έσο ην 2020 κε ηε δπλαηφηεηα λα απμεζεί ν ζηφρνο ζε 30% έσο ην 

2030 
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 ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο κε ηελ επίηεπμε ζηφρνπ 

δηαζχλδεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 15% κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ έσο ην 

2030 θαη ηελ πξνψζεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο. 

Μαδί, νη ζηφρνη απηνί παξέρνπλ ζηελ ΔΔ έλα ζηαζεξφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, 

ην νπνίν παξέρεη ζηνπο επελδπηέο πεξηζζφηεξε βεβαηφηεηα θαη επηβεβαηψλεη ην 

πξνβάδηζκα ηεο ΔΔ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ζε παγθφζκηα θιίκαθα (EE, 2018). 

ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε δέζκε ζρεδίσλ λνκνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Σα κέηξα πεξηιακβάλνπλ 

ζρέδηα πξνηάζεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Ζ ΔΔ επηδηψθεη λα επηηχρεη κείσζε θαηά 

80% έσο 95% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 

1990 έσο ην 2050. Ο ελεξγεηαθφο ράξηεο πνξείαο ηνπ 2050 αλαιχεη κηα ζεηξά ζελαξίσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ (EE, 2018). 

Ζ ΔΔ έρεη ήδε ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηεο. Οη εθζέζεηο «Πνιηηηθή ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο» δείρλνπλ ηελ πξφνδν πνπ 

έρεη ζεκεησζεί απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2015. Απφ ην 1990 έσο ην 2015, ε ΔΔ κείσζε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

θαηά 22% θαη βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν γηα λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο γηα ην 2020. Σν 

2015, ην εθηηκψκελν κεξίδην ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ΔΔ ήηαλ 16,4%, απφ 8,5% ην 2005. Ζ ηειεπηαία έθζεζε 

πξνφδνπ γηα ηελ αλαλεψζηκε ελέξγεηα απφ ην 2017 αλαθέξεη φηη 25 ρψξεο ηεο ΔΔ 

αλακέλεηαη λα επηηχρνπλ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηφρνπο ηνπ 2015/2016 γηα ηελ αλαλεψζηκε 

ελέξγεηα. Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε βειηηψλεηαη επίζεο: ην 2014 ε θαηαλάισζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ ήηαλ κφιηο θαηά 1,6% πάλσ απφ ην ζηφρν θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ην 2020. Μνινλφηη ζεκεηψζεθε κηθξή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ην 2015, εάλ νη ρψξεο εθαξκφζνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε 

θνηλνηηθή λνκνζεζία, πξέπεη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα ην 2020 (EE, 2018). 
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3.3 Η πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

3.3.1 Δλεξγεηαθνί πόξνη θαη γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηνπο 

Σν ελεξγεηαθφ κείγκα ησλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα, φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 1, παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ ησλ 

28, δειαδή κε ηε κεγαιχηεξε ρξήζε πεηξειαίνπ θαη ζηεξεψλ θαπζίκσλ (52,8% θαη 

23,7% αληίζηνηρα έλαληη ελφο κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ησλ 34,4% θαη 16,2%), ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (11,3% έλαληη ελφο κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ 22%) θαη ρσξίο ππξεληθή ελέξγεηα (ΔΔ, 

2017α). 

Γηάγξακκα 1 Δλεξγεηαθό κείγκα Διιάδαο  

 

Πεγή: ΔΔ, 2017α 

Ζ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο (Γηάγξακκα 2) ζηελ Διιάδα παξακέλεη άλσ ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο ΔΔ γηα φια ηα βαζηθά νξπθηά θαχζηκα θαη απμήζεθε θαηά 3,3 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ηελ πεξίνδν 2005 έσο 2015, πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε θαηά 1,9 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο πνπ παξαηεξήζεθε θαηά κέζν φξν ζε επίπεδν ΔΔ. Όζνλ αθνξά ην θπζηθφ αέξην 

θαη ηα πξντφληα πεηξειαίνπ, ε εμάξηεζε απμήζεθε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν 2015, ε 

Διιάδα εηζήγαγε ην 61,6% ηνπ αεξίνπ ηεο (πνιχ πςειφηεξν απφ ην κέζν κεξίδην ζε 

επίπεδν ΔΔ), ζρεδφλ ην 20% ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηεο θαη πεξίπνπ ην 64% ηνπ άλζξαθα 

απφ ηε Ρσζία. (ΔΔ, 2017α) 
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Γηάγξακκα 2 Δμάξηεζε ηεο Διιάδαο από ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο  

 

Πεγή: ΔΔ, 2017α 

Ζ ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ ηνλίζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017, φηαλ ε 

ΓΔΠΑ (Διιεληθή Γεκφζηα Δηαηξεία Αεξίνπ) αλαγθάζηεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο 

έθηαθηεο παξαγγειίεο ΤΦΑ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ εμαηξεηηθά πςειή δήηεζε θπζηθνχ 

αεξίνπ - ηξηπιάζην απφ ην ζπλεζηζκέλν πνζφ θαη λα απνθχγεη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Trans Adriatic, σο ηκήκα ηεο 

λφηηαο δηαδξνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξνκεζεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Απφ φιεο ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο, ην θπζηθφ αέξην είλαη απηφ 

πνπ δεκηνπξγεί ηηο κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ, θπξίσο 

ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε ζέξκαλζε ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ 

δηαηαξαρψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αζθάιεηα ηεο ξχζκηζεο ηνπ 

εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην απαηηεί, ζε πεξίπησζε πνπ ε εληαία κεγαιχηεξε ππνδνκή 

θπζηθνχ αεξίνπ απνηχρεη ζε έλα θξάηνο κέινο, φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο ππφινηπεο 

ππνδνκήο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο εκέξαο εμαηξεηηθά πςειήο δήηεζεο αεξίνπ. Ζ Διιάδα ζπκκνξθψλεηαη κε απηφλ ηνλ 

θαλφλα (ΔΔ, 2017α). 
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Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή θαη 

βηνκάδα) αληηπξνζψπεπαλ ην 6,5% ηεο αθαζάξηζηεο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο γηα ηελ Κχπξν ην 2015, ην ππφινηπν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

πξντφληα πεηξειαίνπ (92,8%). Απηφ ην αζχκκεηξν ελεξγεηαθφ κίγκα εθζέηεη ηελ 

θππξηαθή νηθνλνκία ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

δεκηνπξγεί εππάζεηα. Τπάξρνπλ ζρέδηα γηα πξνκήζεηα ηνπ λεζηνχ κε θπζηθφ αέξην, ην 

νπνίν ζα θαζηζηνχζε ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαζαξφηεξν θαη ιηγφηεξν δαπαλεξφ, αιιά 

κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δεκνζηνπνηεζεί θακία ηειηθή επελδπηηθή απφθαζε (ΔΔ, 2017β). 

Γηάγξακκα 3 Δλεξγεηαθό κείγκα Κύπξνπ  

 

Πεγή: ΔΔ, 2017β 

Ζ Κχπξνο δελ δηαζέηεη γλσζηνχο πεηξειατθνχο πφξνπο θαη δελ ππάξρνπλ δηπιηζηήξηα, 

επνκέλσο φια ηα πξντφληα πεηξειαίνπ εηζάγνληαη (Γηάγξακκα 4). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ε Κχπξνο εηζάγεη πεξηζζφηεξα πεηξειατθά πξντφληα απφ απηά πνπ θαηαλαιψλεη, δηφηη 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ακειεηέν πνζφ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ θαη γηα 

ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ εζληθή επηθξάηεηα. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ ζεκαληηθνχ δπλακηθνχ ΑΠΔ ηεο Κχπξνπ ζα βειηίσλε ζίγνπξα ηελ 

εμάξηεζε, θαζψο θαη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα, ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ απαζρφιεζε 

ζηνλ θιάδν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΔΔ, 2017β). 
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Γηάγξακκα 4 Δμάξηεζε Κύπξνπ από ηηο εηζαγσγέο 

Πεγή: ΔΔ, 2017β 

Πξφζθαηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία κειέηεο ηεο Γεσινγηθήο Τπεξεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ (USGS), έρνπλ αλαθαιπθζεί κεγάιεο θνηιφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ ζηε Λεβαληηλή ιεθάλε (πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηελ Κχπξν, ην Ηζξαήι, ηε 

ισξίδα ηεο Γάδαο, ηνλ Λίβαλν θαη πξία). Οη εηαηξείεο πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ Ηζξαήι, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Ννξβεγίαο, έρνπλ ήδε ιάβεη άδεηα λα εξεπλήζνπλ ηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι θαη έρνπλ αλαθνηλψζεη ηελ αλαθάιπςε 

κεγάισλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. Σα πνιηηηθά γεγνλφηα θαη νη απνθάζεηο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή επεξεάδνληαη απνθαζηζηηθά απφ ηηο αλαθαιχςεηο λέσλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ πδαηαλζξάθσλ ζην ζαιάζζην βπζφ κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι, θαζψο θαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ηξηγψλνπ πνπ δηακφξθσζε ηα (ειιεληθά θαηνηθεκέλα) λεζηά ηεο Κξήηεο - 

Καζηειφξηδν -Κχπξνο. Σα κεγαιχηεξα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ ζηα θνηλά ζχλνξα ησλ απνθιεηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ (ΑΟΕ) κεηαμχ 

Κχπξνπ θαη Ηζξαήι, ππφζρνληαη ελαιιαθηηθφηεξε ζηαζεξή δηαδξνκή γηα ηελ ελεξγεηαθή 

επάξθεηα ηεο ΔΔ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηειεπηαίαο λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε απφ ηε 

Μφζρα (Siousiouras & Chrysochou, 2014).  
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Δηθόλα 1 Σα Κππξηαθά θαη Ιζξαειηλά απνζέκαηα θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Λεβαληηλή 

ιεθάλε  

 

Πεγή: Siousiouras & Chrysochou, 2014 

Ο Λίβαλνο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο γηα λα θαιχςεη ηελ 

εγρψξηα δήηεζε. Σν 2010, ε ρψξα εηζήγαγε 120.000 βαξέιηα εκεξεζίσο (bbl / d) 

ξαθηλαξηζκέλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ πάλσ απφ ην 90% ηεο 

ζπλνιηθήο δήηεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Δλφςεη ηεο αλάπηπμεο εγρψξησλ 

πφξσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ε θπβέξλεζε ηνπ Ληβάλνπ αλαθνίλσζε φηη 

ειπίδεη λα νινθιεξψζεη κηα πξνζθνξά πξνεπηινγήο γηα εμεξεχλεζε ζηα ρσξηθά χδαηα 

ηεο ρψξαο κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014. Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ηεο ρψξαο θαζπζηέξεζε 

ήδε ηνλ γχξν πξνζθνξψλ γηα ηα 10 ππεξάθηηα κπινθ αξθεηέο θνξέο, ελ κέξεη ιφγσ 

δεηεκάησλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ λφηηνπ νξίνπ ησλ ιηβαληθψλ ρσξηθψλ 

πδάησλ. Τπάξρεη δηαξθήο δηαθσλία κεηαμχ ηνπ Ληβάλνπ θαη ηνπ Ηζξαήι ζρεηηθά κε ηα 

θνηλά ζαιάζζηα ζχλνξά ηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

Ληβάλνπ λα πξνρσξήζεη κε ηα ππεξάθηηα αλαπηπμηαθά ηνπ ζρέδηα. Ζ ακθηζβεηνχκελε 

πεξηνρή - ε νπνία θαιχπηεη πάλσ απφ 300 ηεηξαγσληθά κίιηα - κπνξεί λα πεξηέρεη 
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δπλεηηθά ζεκαληηθνχο πφξνπο πδξνγνλαλζξάθσλ, δεδνκέλεο ηεο ζέζεο ηεο θνληά ζην 

θέληξν ηεο Λεβαληηθήο ιεθάλεο. Οη εθηηκήζεηο γεσινγηθήο έξεπλαο ησλ ΖΠΑ απφ ην 

2010 έζεζαλ ηνπο δπλεηηθνχο κέζνπο αλαθηήζηκνπο πφξνπο ζηε Λεθάλε ζε 1,7 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ θαη 122 Tcf θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ θπβέξλεζε ηνπ 

Ληβάλνπ εθηηκά φηη ππάξρνπλ δπλεηηθά απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 25 ηξηζ. θπβηθά 

πφδηα (Tcf) ή πεξηζζφηεξα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ ππεξάθηηα πεξηνρή ηεο, αιιά κέρξη 

λα ππάξμεη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε, ν αξηζκφο απηφο παξακέλεη αζαθήο (EIA, 2018a). 

Βξαρππξφζεζκα, ν Λίβαλνο ζα ζπλερίζεη λα εμαξηάηαη απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο. Ο 

Αξαβηθφο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ πξνκεζεχεη φγθν θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Αίγππην 

ζηνλ Λίβαλν κέζσ ηεο Ηνξδαλίαο θαη ηεο πξίαο, αιιά νη δηαηαξαρέο ήηαλ ζπρλέο θαη 

επίκνλεο ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο αζθαιείαο ζηελ πεξηνρή. Με ζέκαηα αζθάιεηαο ζηελ 

Αίγππην θαη ηε πξία πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρεξζαίσλ πξνκεζεηψλ, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εηζαγσγψλ ελέξγεηαο ηνπ Ληβάλνπ πηζαλφηαηα ζα ζπλερίζεη λα θζάλεη 

κέζσ ησλ ιηκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ. Ο Λίβαλνο είλαη κέινο ηνπ Έξγνπ δηαζχλδεζεο ησλ 

νθηψ ρσξψλ, καδί κε ηελ Αίγππην, ην Ηξάθ, ηελ Ηνξδαλία, ηε Ληβχε, ηα παιαηζηηληαθά 

εδάθε, ηε πξία θαη ηελ Σνπξθία. Σν ζρέδην ελζσκαηψλεη ηα ειεθηξηθά δίθηπα φισλ 

ησλ κειψλ, αιιά ε πεξηθεξεηαθή αζηάζεηα - πην πξφζθαηα ζηε πξία - έρεη δηαθφςεη ηηο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ αξθεηψλ ρσξψλ (EIA, 2018a). 

Ο ελεξγεηαθφο ηνκέαο ηεο πξίαο αληηκεηψπηζε νξηζκέλεο πξνθιήζεηο σο απνηέιεζκα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ επαθφινπζσλ θπξψζεσλ πνπ επέβαιαλ νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δεκηά ζηελ ελεξγεηαθή ππνδνκή - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ δηθηχσλ 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - εκπφδηζε ηελ εμεξεχλεζε, αλάπηπμε, παξαγσγή θαη 

κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Ζ πξία, πξψελ παξαγσγφο πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εμάγεη 

πεηξέιαην, κε απνηέιεζκα ηα δεκφζηα έζνδα απφ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα λα έρνπλ κεησζεί 

ζεκαληηθά. Όηαλ ε πξία παξήγαγε 383.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ εκεξεζίσο θαη 316 

εθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ εκεξεζίσο (Mmcf / d), ν ηνκέαο ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πξίαο αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην 

ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ (EIA, 2018b). 
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Ζ πξία αληηκεησπίδεη κείδνλεο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζηνπο 

πνιίηεο ηεο. Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιν κέξνο ηεο ρψξαο είλαη ζπνξαδηθή 

σο απνηέιεζκα ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ θπβέξλεζεο, δπλάκεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη 

ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο πξίαο (ISIS). Δπηπιένλ, ε εμεξεχλεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ πφξσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο έρεη θαζπζηεξήζεη πάξα 

πνιχ. Παξφια απηά, αθφκε θαη αλ νη κάρεο ππνρσξήζνπλ, ζα ρξεηαζηνχλ ρξφληα γηα λα 

επηζηξέςεη ην ζπζηεκαηηθφ νηθηαθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο πξίαο ζηελ θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο πξηλ απφ ηε ζχγθξνπζε (EIA, 2018b). 

Ζ Αίγππηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο πεηξειαίνπ ζηελ Αθξηθή εθηφο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ησλ Υσξψλ Δμαγσγήο Πεηξειαίνπ (OPEC) θαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα, κεηά ηελ Αιγεξία. Ζ Αίγππηνο 

δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο αγνξέο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αγσγνχ Suez θαη ηνπ αγσγνχ Suez-Mediterranean (SUMED). Σν θαλάιη ηνπ νπέδ είλαη 

κηα ζεκαληηθή δηαδξνκή δηέιεπζεο ησλ κεηαθνξψλ πεηξειαίνπ θαη πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) πνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή θαη απνζηνιέο πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο ηα λφηηα απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή 

θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ πξνο ηελ Αζία. Ο αγσγφο SUMED είλαη ε κφλε ελαιιαθηηθή 

δηαδξνκή θνληά ζην θαλάιη ηνπ νπέδ γηα ηε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα ζηε Μεζφγεην. Σα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία απηψλ 

ησλ δχν ζεκείσλ δηέιεπζεο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε (ΔΗΑ, 2018c). 

Ζ Αίγππηνο έρεη ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ζηελ Αθξηθή, κεηά ηε Νηγεξία θαη ηελ 

Αηζηνπία, θαη ην ηξίην πςειφηεξν αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα (ΑΔΔ), κεηά ηε Νηγεξία 

θαη ηε Νφηηα Αθξηθή, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Ζ νηθνλνκία ηεο Αηγχπηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 2011 παξνπζίαζε απφηνκε κείσζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ). Ζ εηήζηα αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο 

ζηελ Αίγππην κεηψζεθε απφ 5,1% ην 2010 ζε 1,8% ην 2011 θαη εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη θάησ απφ ην επίπεδν πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε, κε κέζν φξν 2,1% ην 2013. 
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χκθσλα κε ην ΓΝΣ, ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ Πεξζηθνχ 

Κφιπνπ βνήζεζε ηελ Αίγππην λα ηθαλνπνηεί ηελ εγρψξηα δήηεζε ελέξγεηαο (ΔΗΑ, 2018c). 

Ζ νηθνλνκία ηεο Αηγχπηνπ δελ έρεη αλαθάκςεη πιήξσο απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 2011. Ζ 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο κηαο κεηαξξχζκηζεο 

επηδφηεζεο ηεο ελέξγεηαο γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. Σν πςειφ θφζηνο ησλ 

ελεξγεηαθψλ επηδνηήζεσλ ζηελ Αίγππην ζπλέβαιε ζην πςειφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

ηεο ρψξαο θαη ζηελ αδπλακία ηεο Αηγππηηαθήο Δηαηξείαο General Oil Petroleum 

Corporation (EGPC), ηεο εζληθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο ηεο ρψξαο, λα εμνθιήζεη ην 

ρξένο ηεο πξνο αιινδαπνχο θνξείο. Ζ EGPC νθείιεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε μέλα 

δάλεηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ηνπο μέλνπο 

επηρεηξεκαηίεο λα θαζπζηεξήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ππάξρνληα θαη λέα έξγα 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ (ΔΗΑ, 2018c). 

Ζ Σνπξθία βξίζθεηαη ζε θαιή ζέζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο θφκβνο γηα ηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ Δπξψπε θαη άιιεο αγνξέο 

ηνπ Αηιαληηθνχ απφ ηε Ρσζία, ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο θαη ηε Μέζε Αλαηνιή (Δηθφλα 

2). Ζ Σνπξθία απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν δηακεηαθφκηζεο γηα ην πεηξέιαην θαη 

θαζίζηαηαη πην ζεκαληηθή σο ζεκείν δηέιεπζεο γηα ην θπζηθφ αέξην. εκαληηθνί φγθνη 

πεηξειαίνπ απνζηέιινληαη ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (φπσο Novorossisyk, 

Ρσζία θαη Supsa, Γεσξγία) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο δπηηθέο αγνξέο κε δεμακελφπινηα 

κέζσ ησλ Σνπξθηθψλ ηελψλ. Σν πεηξέιαην ηεο Καζπίαο θαη ην πεηξέιαην απφ ην βφξεην 

Ηξάθ δηαζρίδνπλ επίζεο ηελ Σνπξθία κε αγσγνχο κέζσ ηνπ πεηξειατθνχ ηεξκαηηθνχ 

ζηαζκνχ Ceyhan ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Σνπξθίαο (ΔΗΑ, 2018d). 
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Δηθόλα 2. Οη θύξηνη αγσγνί δηακεηαθόκηζεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηεο 

Σνπξθίαο 

 

Πεγή: ΔΗΑ, 2018 

Ζ Σνπξθία είλαη έηνηκε λα γίλεη ζεκαληηθφο θφκβνο αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Ωζηφζν, 

ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπλδέζεηο αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ θέξλνπλ κφλν 

θπζηθφ αέξην ζηε ρψξα, επεηδή νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο έρνπλ αθήζεη ιίγν θπζηθφ 

αέξην γηα εμαγσγή. Απφ ην 2010, ε Σνπξθία έρεη βηψζεη κηα απφ ηηο ηαρχηεξεο απμήζεηο 

ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ). ε αληίζεζε κε αξθεηέο άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

ζηελ Δπξψπε, ε νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο απέθπγε ηελ παξαηεηακέλε ζηαζηκφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη κεγάιν κέξνο ηεο επείξνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα (ΔΗΑ, 2018d). 

Ωζηφζν, ε ρψξα αληηκεηψπηζε νξηζκέλεο πξφζθαηεο πξνθιήζεηο. ηηο 24 Ννεκβξίνπ 

2015, ε Σνπξθία θαηέιπζε έλα ξσζηθφ αεξησζνχκελν αεξνπιάλν θνληά ζηα ζχλνξα 

Σνπξθίαο-πξίαο. Μεηά ην πεξηζηαηηθφ, νη ξσζνηνπξθηθέο ζρέζεηο ήηαλ ηεηακέλεο. Ζ 

Ρσζία επέβαιε δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ζηελ Σνπξθία θαη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηνλ Σνπξθηθφ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ αλεζηάιεζαλ. Μεηά ην απφπεηξα 
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πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Σνπξθία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016, νη ζρέζεηο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη 

Ρσζίαο βειηηψζεθαλ θαη ην ζρέδην αγσγνχ Σνπξθηθνχ Αγσγνχ ζπδεηείηαη θαη πάιη 

(ΔΗΑ, 2018d). 

3.4 Δπηινγή θαη ηεθκεξίσζε ρξνληθήο πεξηόδνπ αλάιπζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Ιζξαήι  

Ζ νηθνλνκία ηνπ Ηζξαήι απνιακβάλεη ηελ 13
ε
 ζπλερή ρξνληά αλάπηπμεο, επηδεηθλχνληαο 

αμηνζεκείσηε αλζεθηηθφηεηα. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 4% 

εηεζίσο απφ ην 2003, ππεξέβε ηηο ηηκέο ησλ πεξηζζνηέξσλ άιισλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Ζ 

ρψξα παξνπζίαζε κφλν κηα ειαθξά επηβξάδπλζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ην 2014, παξά ηε 

ζχγθξνπζε ζηε Γάδα, θαη ε αλάπηπμε ζπλερίζηεθε ην 2015, έζησ θαη κε ζρεηηθά κέηξην 

ξπζκφ (Δηθφλα 3, Γηάγξακκα Α). Οη εμαγσγέο θαη νη επελδχζεηο, πνπ νθείινληαη ελ κέξεη 

ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ 2012, νδήγεζαλ ζε επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ (Δηθφλα 3, Γηάγξακκα Β). Ωζηφζν, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο εμαθνινχζεζε λα 

απμάλεηαη ζηαζεξά (Δηθφλα 3, Γηάγξακκα C), ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηψζεθε ζην 5,25% 

θαη ην εμσηεξηθφ ηζνδχγην είλαη πιενλαζκαηηθφ. 
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Δηθόλα 3 Μαθξννηθνλνκηθή απόδνζε ηνπ Ιζξαήι 

 

Πεγή: OECD, 2016 

Σημείωζη 1. Ο μέζος όρος ηοσ ΟΟΣΑ είναι ο μέζος όρος ηων 24 τωρών για ηις οποίες σπάρτοσν 

διαθέζιμα ζηοιτεία. 

Σημείωζη 2. Στεηικά με ηο 50% ηοσ μέζοσ διαθέζιμοσ ειζοδήμαηος. 
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Απηά ηα επλντθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζηε ζπλεηή καθξννηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δεθαεηία (2006-2016). Οη αξρέο δηαηήξεζαλ ηε 

λνκηζκαηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ζε έλα αζηαζέο θαη αβέβαην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ θνξνινγηθή ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηήζεθε ην 2003 θξάηεζε ην δεκφζην 

ρξένο ζε θαζνδηθή ηάζε θαη έθεξε ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνιχ θάησ απφ ηνλ κέζν 

φξν ηνπ ΟΟΑ (Δηθφλα 3, Γηάγξακκα D θαη Δ). Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζπληαμηνδφηεζεο βνήζεζαλ ηδίσο ζηε ζπγθξάηεζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη επηθεξδέο θαη θεθαιαηνπνηεκέλν, 

παξφιν πνπ ε κεγάιε έθζεζή ηνπ ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη ζηε βηνκεραλία 

αθηλήησλ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ πνπ ε Σξάπεδα ηνπ Ηζξαήι (BoI) πξνζπαζεί λα 

κεηψζεη. Ζ επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ρακειή. Σν Ηζξαήι 

δηαζέηεη επίζεο έλαλ δσληαλφ ηνκέα πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηα κεγάια απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ αλαθαιχθζεθαλ ην 2009-10 είλαη πξφζζεηα νηθνλνκηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ωζηφζν, ε ρψξα αληηκεησπίδεη δχν ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο: 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ αδχλακε θαη παξακέλεη πνιχ ρακειφηεξε 

απφ απηή ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ ζε επίπεδν. Απηφ αληηθαηνπηξίδεη δηάθνξεο 

δηαξζξσηηθέο ειιείςεηο, ηδίσο ηελ έληνλε αληζφηεηα κεηαμχ εμαηξεηηθά 

δπλακηθψλ εθηεζεηκέλσλ βηνκεραληψλ θαη ελφο κεγάινπ πξνζηαηεπκέλνπ ηνκέα 

ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο πνπ δελ δέρεηαη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. Όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ, απηή ε δηαθνξά είλαη πην έληνλε απ‘ φ, ηη ζηνλ κέζν φξν ηνπ 

ΟΟΑ. Ζ αλεπαξθψο αλεπηπγκέλε ππνδνκή, ηδίσο ζηηο κεηαθνξέο, παξεκπνδίδεη 

επίζεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Οη αληζφηεηεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη, θπξίσο, ε θηψρεηα βξίζθνληαη ζε πςειά 

επίπεδα (Δηθφλα 3, Γηάγξακκα F). Σα πνζνζηά απαζρφιεζεο ηνπ ππέξ-

νξζφδνμνπ πιεζπζκνχ (Haredi) θαη ησλ αξαβν-ηζξαειηλψλ γπλαηθψλ 

παξακέλνπλ ρακειά, αλ θαη έρνπλ απμεζεί. Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη απφ απηέο 

ηηο θνηλφηεηεο είλαη πηζαλφ λα θαηέρνπλ επηζθαιείο θαη ρακειά ακεηβφκελεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ηνκέα ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπο. Σν θφζηνο δσήο είλαη πςειφ, ηδίσο γηα ηε ζηέγαζε, φπνπ νη απμαλφκελεο 
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ηηκέο νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο πξνζηηφηεηαο γηα ηηο λέεο νηθνγέλεηεο 

(Δηθφλα 3, Γηάγξακκα G). Γεδνκέλεο ηεο ρακειήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ηζξαήι 

(Δηθφλα 3, Γηάγξακκα Δ), ε θπβέξλεζε έρεη δηαδξακαηίζεη πεξηνξηζκέλν κφλν 

ξφιν ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ πξνο ηνπο θησρνχο, κεηαμχ άιισλ θαη 

ζηνπο ειηθησκέλνπο. Οη ζεκεξηλέο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο είλαη πηζαλφ λα 

επηδεηλψζνπλ κεξηθέο απφ απηέο ηηο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηνπ απμαλφκελνπ κεξηδίνπ ηνπ Υάξεληη θαη ησλ Αξαβν-

Ηζξαειηλψλ ζηνλ πιεζπζκφ (Δηθφλα 3, Γηάγξακκα Ζ). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ επηιέγεηαη πξνο κειέηε ε πεξίνδνο 2004-2017 γηα ηελ νπνία 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα απφ ηνλ ΟΟΑ θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηε 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εθδειψζεθε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε (2007-2008), 

πξφζθαηεο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο (2014-2015) θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ δηαζέζηκσλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ (2009-2010).  

 

3.5 Θεκειηώδε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

Σν 2017 ε νηθνλνκία ηνπ Ηζξαήι παξνπζίαζε κηα απξνζδφθεηα αλνδηθή ηάζε, 

εληζρπκέλε απφ ηηο αλζεθηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαη ηελ έληνλε αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ ππεξεζηψλ. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ζε %, 

Γηάγξακκα 5) έθζαζε ην 3,6% ην 2017. ε εηήζηα βάζε, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 

έθηαζε ην 2,9% ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ην 2018 ε Σξάπεδα ηνπ 

Ηζξαήι αλακέλεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζην 3,3%. Σν Focus Economics Consensus Forecast 

αλακέλεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3,3% ην 2018, πνπ παξακέλεη ακεηάβιεην ζε ζρέζε κε 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα. Γηα ην 2019, αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 

3,2% (FocusEconomics, 2018). 
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Γηάγξακκα 5 Δηήζηα δηαθύκαλζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο (ΑΔΠ) ζε 

%.  

 

Πεγή: Central Bureau of Statistics κέζσ FocusEconomics, 2018 

ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδεηαη ε κείσζε ζην εμσηεξηθφ ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ Ζ 

νπνία παξαηεξείηαη απφ ην 2004 θαη έπεηηα. πγθεθξηκέλα ην εμσηεξηθφ ρξένο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην 2012 ήηαλ ζην 40,1%, ην 2013 έπεζε ζην 34,8%, ην 2014 κεηψζεθε 

ζην 29,8% θαη ην 2015 ζην 27,9% ελψ ην 2016 παξνπζίαζε αθφκα κηα κηθξή κείσζε ζην 

27,6%. Σν δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κεηψλεηαη επίζεο ηε πεξίνδν 2012-

2016. πγθεθξηκέλα ην 2012 ήηαλ 67,1% θαη δηαηήξεζε κεηνχκελε ηάζε σο ην 2016 πνπ 

έθηαζε ην 60,5% ηνπ ΑΔΠ (FocusEconomics, 2018). 
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Γηάγξακκα 6 Σν εμσηεξηθό ρξένο σο% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Πεγή: Central Bureau of Statistics and Focus Economics calculations,2018 

Οη ηηκέο θαηαλαισηή κεηψζεθαλ θαηά 0,5% ζε κεληαία βάζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018, ζε 

αληίζεζε κε ηελ αχμεζε θαηά 0,1% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017. Ζ κείσζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ, 

ζχκθσλα κε ην Κεληξηθφ Γξαθείν ηαηηζηηθήο (CBS), ήηαλ απνηέιεζκα ρακειφηεξσλ 

ηηκψλ ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ - πηζαλψο ιφγσ ησλ απφηνκσλ επνρηαθψλ εθπηψζεσλ 

- θαη ρακειφηεξσλ εμφδσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ λνηθνθπξηψλ. Ο πιεζσξηζκφο ζεκείσζε 

πηψζε θαηά 0,1% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018 (Γεθέκβξηνο 2017: 0,4%), πιεζηάδνληαο ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αλαιπηψλ ηεο αγνξάο, αιιά έκνηαδε ζε γεληθέο γξακκέο κε ηηο 

βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο Σξάπεδαο ηνπ Ηζξαήι - νη νπνίεο αλακέλνπλ φηη ν 

πιεζσξηζκφο ζα ππνρσξήζεη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ 

πξνθάιεζε ηνλ πιεζσξηζκφ αθφκε πην θάησ απφ ην ζηφρν ηεο Σξάπεδαο ηνπ Ηζξαήι γηα 

1,0% -3,0%. Δπηπιένλ, ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ - ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

ηηκέο ηεο ελέξγεηαο πνπ είλαη αζηαζείο- ζεκεηψζεθε ζην 0,2% (Γεθέκβξηνο 2017: 0,1%). 

Σν Focus Economics Consensus Forecast αλακέλεη φηη ν πιεζσξηζκφο ζα θζάζεη θαηά 

κέζν φξν ην 0,8% ην 2018, ν νπνίνο είλαη απμεκέλνο θαηά 0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2018. Γηα ην 2019, αλακέλεηαη πιεζσξηζκφο θαηά κέζν 
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φξν 1,4%. Γηα ην δηάζηεκα 2004-2016 νη κεηαβνιέο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε % 

παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 7. Παξαηεξνχκε φηη ν πιεζσξηζκφο παξνπζίαζε πηψζε 

ην 2004 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμεζε πνπ πξνζέγγηζε ην 5% ην 2008 ελψ απφ ηφηε ε 

κεηαβιεηφηεηα είλαη ζεηηθή αιιά κεηνχκελε σο ην 2014 θαη αξλεηηθή ηα έηε 2015 θαη 

2016 (FocusEconomics, 2018).  

 

Γηάγξακκα 7 Δηήζηα δηαθύκαλζε ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή (ΓΣΚ) ζε%.  

 

Πεγή: Central Bureau of Statistics and Focus Economics,2018 

Σν  πνζνζηφ αλεξγίαο ζην Ηζξαήι είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ (Γηάγξακκα 8). Απφ πεξίπνπ 

10% πνπ έθηαζε ην 2004 αθνινπζεί κεηνχκελε ηάζε κε 6,8% ην 2012, 6,3% ην 2013, 

5,9% ην 2014, 5,3% ην 2015 θαη 4,8% ην 2016 (FocusEconomics, 2018).  
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Γηάγξακκα 8 Αλεξγία ζε% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ.  

 

Πεγή: Central Bureau of Statistics,2018 

Ζ ππνηνληθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Ηζξαήι ην 2014 ζπλερίζηεθε ην 2015 ιφγσ 

ηεο επίκνλεο αδπλακίαο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ. Σα θαθά απνηειέζκαηα ζην 

εμσηεξηθφ αληαλαθινχλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο ρακειήο εμσηεξηθήο δήηεζεο απφ ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Δπξψπε, ηα νπνία καδί αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ηα δχν 

ηξίηα ησλ εμαγσγψλ ηνπ Ηζξαήι θαη ζεκαληηθέο απψιεηεο εμσηεξηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηνπ ζεθέι απφ ην 

2012. Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2015, ε δηάβξσζε ησλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ εληζρχζεθε 

πεξαηηέξσ απφ κηα απεξγία ζηνλ ηνκέα ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (Γηάγξακκα 9) 

(FocusEconomics, 2018).  

 

 

 

 



53 

 

Γηάγξακκα 9 πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη εμαγσγηθέο επηδόζεηο. 

 

Πεγή: OECD, 2016 

Με δεδνκέλν απηφ ην πεξηβάιινλ, νη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο κεηψζεθαλ, 

πξνθαιψληαο κέηξηα πηψζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ηάζε ηεο νπνίαο 

εμαιείθεηαη απφ ηε ζπλερηδφκελε κεηαηφπηζε ηεο νηθνλνκίαο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ (BoI, 2015). Ζ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ε κείσζε ησλ αγνξψλ θαηνηθηψλ πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηεο θνξνινγίαο 

αθηλήησλ ην 2014 εμαζζέλεζαλ επίζεο ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο. ην πιαίζην απηφ, ε 

ηδησηηθή θαηαλάισζε απνηέιεζε ηνλ θχξην θηλεηήξην παξάγνληα, ράξε ζηελ επίδξαζε 

ησλ εμαηξεηηθά ρακειψλ επηηνθίσλ ζηε δήηεζε δηαξθψλ αγαζψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, νη νπνίεο σθειήζεθαλ απφ 

ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηηο ειάρηζηεο απμήζεηο κηζζψλ (OECD, 

2016). 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηζξαήι είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, πνπ νξίδεηαη σο πιεζσξηζκφο ηηκψλ θαηαλαισηή ζε έλα εχξνο 

1-3% κέζσ ελφο θαζεζηψηνο ζηφρεπζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ 

νλνκαζηηθφ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ κηζζψλ θαη ησλ ηηκψλ. Ζ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ήηαλ δχζθνιε γηα ηε Σξάπεδα ηνπ Ηζξαήι θαηά ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα. Ο πιεζσξηζκφο κεηψλεηαη ζηαζεξά απφ ην ηέινο ηνπ 2013 θαη ην ζπλνιηθφ 
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επίπεδν ησλ ηηκψλ κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 0,5% ζε εηήζηα βάζε ζηα κέζα ηνπ 2015 

(Γηάγξακκα 10, A). Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη κφλν ζηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγσγψλ 

θαη ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζε πξνζσξηλνχο παξάγνληεο (νη εθάπαμ κεηψζεηο ησλ ηηκνινγίσλ 

γηα ην λεξφ θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην ηέινο ηνπ 2014 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2015 

κείσζαλ ηνλ ζπλνιηθφ πιεζσξηζκφ θαηά 0,4%). Ο ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ έρεη 

επίζεο κεησζεί, αιιά θαίλεηαη λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζε πεξίπνπ 0,5% ζε εηήζηα βάζε 

(OECD, 2016). 

Γηάγξακκα 10 Μεηαβνιή πιεζσξηζκνύ θαη επηηνθίσλ γηα ηε πεξίνδν 2004-2016  

 

Πεγή: OECD, 2016 

Ζ Σξάπεδα ηνπ Ηζξαήι κείσζε ην επηηφθην πνιηηηθήο ηεο απφ ην ηέινο ηνπ 2011, 

θηάλνληαο ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ηνπ 0,10% ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 (Γηάγξακκα 

10,B) θαη επαλέιαβε ηηο παξεκβάζεηο ηεο γηα λα πεξηνξίζεη ηελ αλνδηθή πίεζε ζηελ 
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αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Απηφ ζπλφδεπε ην πξφγξακκα αγνξψλ ζπλαιιάγκαηνο πνπ 

πξννξηδφηαλ λα πεξηνξίζεη ηελ εθηίκεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ «νιιαλδηθή λφζν» πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ αληίθηππν ηεο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ (πνπ μεθίλεζε ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2013) ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Λφγσ ησλ πνιχ επεθηαηηθψλ λνκηζκαηηθψλ 

πνιηηηθψλ ησλ κεγάισλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ησλ αβέβαησλ νηθνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, ε Σξάπεδα ηνπ Ηζξαήι έπξεπε λα ελεξγήζεη γηα λα 

απνθεπρζεί κηα αλεπηζχκεηε αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη λα κεηψζεη ηηο ππεξβνιηθέο 

δηαθπκάλζεηο. Απηή ε επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή παξακέλεη θαηάιιειε γηα ηε 

ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εμαγσγψλ κέρξη ν πιεζσξηζκφο λα θηάζεη ην 

ζηφρν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ λα επηηξέςεη ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ. ηα ηέιε 

ηνπ 2015, νη αξρέο ησλ ΖΠΑ άξρηζαλ λα απμάλνπλ ηηο επίζεκεο ηηκέο ηνπο, ελψ ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κπνξεί, αληίζεηα, λα πξνρσξήζεη ζε κηα αθφκε πην 

επεθηαηηθή ζέζε. Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ν αληίθηππνο ελφο ηέηνηνπ ζπλδπαζκνχ 

ζηελ ηζξαειηλή νηθνλνκία. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, απηφ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζχκθσλα κε ηα βάξε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νλνκαζηηθή 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (26,5% ηφζν ζην δνιάξην φζν θαη ζην επξψ). 

Δληνχηνηο, ζην ηειεπηαίν επεηζφδην ην Ηζξαήι βίσζε πξαγκαηηθά εηζξνέο θεθαιαίσλ. 

Δάλ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ θίλεηξα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πηζαλέο 

παξελέξγεηεο ζηελ αλεξρφκελε αγνξά θαηνηθίαο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηα κε ζπκβαηηθά κέηξα (Rawdanowicz et al, 2013, BoI, 2015, White 

2015). 

 

3.6 Οηθνλνκηθέο ζρέζεηο Ιζξαήι κε άιιεο ρώξεο 

Σν Ηζξαήι πξνζρψξεζε ζηα Ζλσκέλα Έζλε ζηηο 11 Μαΐνπ 1949 θαη δηαηεξεί 

δηπισκαηηθνχο δεζκνχο κε 159 ρψξεο ζχκθσλα κε ζηνηρεία γηα ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 

(Ahren, 2017). Σν Ηζξαήι δηαηεξεί πιήξεηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο θαη αλνίγεη ζχλνξα κε 

δχν απφ ηνπο αξαβηθνχο γείηνλέο ηνπ, ηελ Αίγππην θαη ηελ Ηνξδαλία, κεηά ηελ ππνγξαθή 

ησλ ζπλζεθψλ εηξήλεο ην 1979 θαη ην 1994 αληίζηνηρα. 
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Ζ ζηελή θηιία κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ππήξμε εδψ θαη δεθαεηίεο ε βάζε ηεο 

ηζξαειηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Κξάηνπο ηνπ Ηζξαήι ην 1948 

κέρξη ηελ Ηξαληθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ πηψζε ηεο δπλαζηείαο Pahlavi ην 1979, ην 

Ηζξαήι θαη ην Ηξάλ δηαηήξεζαλ ζηελνχο δεζκνχο. Σν Ηξάλ ήηαλ ε δεχηεξε ρψξα κε 

πιεηνςεθία ησλ Μνπζνπικάλσλ πνπ αλαγλψξηζε ην Ηζξαήι σο θπξίαξρν έζλνο κεηά ηελ 

Σνπξθία. ηα κέζα ηνπ 20
νχ 

αηψλα, ην Ηζξαήι δηεχζπλε εθηεηακέλεο ππεξεζίεο 

εμσηεξηθήο βνήζεηαο θαη εθπαίδεπζεο ζηελ Αθξηθή, απνζηέιινληαο εκπεηξνγλψκνλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνεηδνπνίεζε φηη 

ε απμαλφκελε επηξξνή ηεο ΔΔ ζα απνκνλψζεη πεξαηηέξσ ην Ηζξαήι ζηηο παγθφζκηεο 

ππνζέζεηο. Μεηά απφ κηα ζεηξά δηπισκαηηθψλ δηακαξηπξηψλ κε ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

άλνδν ηεο Μνπζνπικαληθήο Αδειθφηεηαο ζηελ Αίγππην ην 2011, ην Ηζξαήι είρε φιν θαη 

πην ερζξηθέο ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο απηέο γηα ιίγα ρξφληα πξηλ βειηησζνχλ ηα πξάγκαηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα πεξίπνπ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, νη ηζξαειηλέο ζρέζεηο κε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηξηγψλνπ θαη ηεο Αζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο, 

εληζρχζεθαλ, θπξίσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο πςειήο ηερλνινγίαο ηνπ 

Ηζξαήι. Οη ηζξαειηλέο ζρέζεηο κε ηελ Αίγππην έρνπλ βειηησζεί απφ ηφηε πνπ ε 

Μνπζνπικαληθή Αδειθφηεηα απνκαθξχλζεθε απφ ηελ εμνπζία εθεί, ελψ νη δεζκνί κε 

ηελ Σνπξθία ήηαλ άληζνη απφ ην 2010 (Susser, 2009, Callick, 2012). 

 

3.6.1 Δκπνξηθέο ζρέζεηο (εηζαγσγέο, εμαγσγέο) 

Σν Ηζξαήι παξνπζηάδεη ζπλήζσο έλα κέηξην εκπνξηθφ έιιεηκκα ζε αγαζά. Οη θχξηεο 

εηζαγσγέο αγαζψλ ηνπ ζπλίζηαληαη ζε πξψηεο χιεο, αξγφ πεηξέιαην, εηζξνέο παξαγσγήο 

θαη ηειηθά θαηαλαισηηθά αγαζά. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμαγσγέο ηνπ Ηζξαήι είλαη 

αληηθείκελα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη άιινο 

εμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο, θνκκέλα δηακάληηα, 

ξαθηλαξηζκέλα πεηξνρεκηθά πξντφληα θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Παξνπζηάδεη 

ζπλήζσο έλα ζεκαληηθφ πιεφλαζκα ζηηο ππεξεζίεο ράξε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
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ησλ ππεξεζηψλ, φπσο ε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, νη ππεξεζίεο κεραληθνχ θαη ε βηνταηξηθή 

θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ εκπφξην 

είλαη ζεηηθφ, ζπκβάιινληαο ζε ζεκαληηθφ πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν ην 2017 αλεξρφηαλ ζην 4,7% ηνπ ΑΔΠ ("The World Factbook — 

ISRAEL", 2018). 

Σν 2016, νη εμαγσγέο αγαζψλ απφ ην Ηζξαήι αλήιζαλ ζε 55,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Σν Ηζξαήι εηζήγαγε εκπνξεχκαηα αμίαο 61,9 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην ίδην έηνο 

("Products exported by Israel", 2018). Σν 2017 νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο (αγαζά θαη 

ππεξεζίεο) αλήιζαλ ζε 102,3 δηζ. δνιάξηα, ελψ νη εηζαγσγέο αλήιζαλ ζε 96,7 δηζ. 

δνιάξηα.  Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηνπ Ηζξαήι θαη 

ην Ηζξαήι είλαη ν 26
νο

 κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σν 

εκπφξην ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο αλήιζε ζε 24,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2010 απφ 

12,7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1997. Οη θπξηφηεξεο ακεξηθαληθέο εμαγσγέο πξνο ην 

Ηζξαήι πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζηέο, νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα, εμαξηήκαηα 

αεξνζθαθψλ θαη άιιν ακπληηθφ εμνπιηζκφ, ζηηάξη θαη απηνθίλεηα. Οη θχξηεο εμαγσγέο 

ηνπ Ηζξαήι ζηηο ΖΠΑ πεξηιακβάλνπλ θνκκέλα δηακάληηα, θνζκήκαηα, νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα, κεραλήκαηα εθηχπσζεο θαη ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. Οη δχν ρψξεο 

ππέγξαςαλ ζπκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ (Δ) ην 1985, ε νπνία ζηαδηαθά 

εμάιεηςε ηνπο δαζκνχο γηα ηα πεξηζζφηεξα αγαζά πνπ εκπνξεχηεθαλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ θαηά ηα επφκελα δέθα ρξφληα. Σν Ννέκβξην ηνπ 1996 ππεγξάθε γεσξγηθή 

εκπνξηθή ζπκθσλία, ε νπνία αθνξνχζε ηα ελαπνκέλνληα εκπνξεχκαηα πνπ δελ 

θαιχπηνληαλ απφ ηε Δ. Ωζηφζν, νξηζκέλνη κε δαζκνινγηθνί θξαγκνί θαη δαζκνί γηα 

ηα εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ. Σν Ηζξαήι έρεη επίζεο ζπκθσλίεο εκπνξίνπ θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ Καλαδά θαη επηδηψθεη λα ζπλάςεη ηέηνηεο 

ζπκθσλίεο κε αξθεηέο άιιεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Σνπξθία, ε Ηνξδαλία θαη 

αξθεηέο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ("Products exported by Israel", 2018). 

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν θνξπθαίνο πξννξηζκφο ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ Ηζξαήι. Καηά ηελ ηεηξάκελε πεξίνδν απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 έσο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2012, ην Ηζξαήι εμήγαγε εκπνξεχκαηα ζπλνιηθνχ χςνπο 5 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ ΔΔ, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην 35% ησλ ζπλνιηθψλ 
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εμαγσγψλ ηνπ Ηζξαήι. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, νη εμαγσγέο ηνπ Ηζξαήι ζηελ Αλαηνιηθή 

Αζία θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 3,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. (Coren & 

Bassok, 2012). 

Μέρξη ην 1995, ην εκπφξην ηνπ Ηζξαήι κε ηνλ αξαβηθφ θφζκν ήηαλ ειάρηζην ιφγσ ηνπ 

κπνυθνηάδ ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ, ην νπνίν μεθίλεζε θαηά ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο 

ηεο Παιαηζηίλεο ην 1945. Σα αξαβηθά έζλε φρη κφλν αξλήζεθαλ λα έρνπλ άκεζν εκπφξην 

κε ην Ηζξαήι (πξσηαξρηθφ κπντθνηάδ), αιιά θαη αξλήζεθε λα ζπλεξγαζηεί κε 

νπνηαδήπνηε εηαηξεία πνπ ιεηηνχξγεζε ζην Ηζξαήι (δεπηεξεχνλ κπντθνηάδ), ή 

νπνηαδήπνηε εηαηξεία πνπ ζπλεξγάζηεθε κε κηα εηαηξεία πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην Ηζξαήι 

(ηξηηνβάζκην κπντθνηάδ). Σν 2013, ην εκπφξην κεηαμχ ηνπ Ηζξαήι θαη ησλ 

παιαηζηηληαθψλ εδαθψλ εθηηκήζεθε ζε 20 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. Σν 2012, 

δέθα επηρεηξήζεηο επζχλνληαη γηα ην 47,7% ησλ εμαγσγψλ ηνπ Ηζξαήι. Απηέο νη 

εηαηξείεο ήηαλ ε Intel Israel, ε Elbit Systems, ε Oil Refineries Ltd, ε Teva 

Pharmaceuticals, ε Iscar, ε Israel Chemicals, ε Makhteshim Agan, ε Paz Oil Company, ε 

Israel Aerospace Industries θαη ην ηκήκα Indigo ηεο Hewlett-Packard. Ζ Σξάπεδα ηνπ 

Ηζξαήι θαη ην Ηλζηηηνχην Δμαγσγψλ ηνπ Ηζξαήι πξνεηδνπνίεζαλ φηη ε ρψξα είλαη πνιχ 

εμαξηεκέλε απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ εμαγσγέσλ (Coren, 2013). 

 

3.6.2 Άκεζεο μέλεο επελδύζεηο 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζην Ηζξαήι απμήζεθαλ θαηά 25050 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2017 (Γηάγξακκα 11). Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζην 

Ηζξαήι ήηαλ θαηά κέζν φξν 4923,11 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ απφ ην 1995 έσο 

2017, θηάλνληαο ζε πςειά επίπεδα χςνπο 25050 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2017, ηνπ -10028,10 εθαη. δνιαξίσλ ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2010 

(Tradingeconomics, 2018). 

Σν Ηζξαήι δηαζέηεη έλα θηιειεχζεξν επελδπηηθφ ζχζηεκα θαη νη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλνηθηέο ηφζν ζε ηδησηηθνχο φζν θαη ζε μέλνπο επελδπηέο. Μεηά 

απφ κηα ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ην 2009-2010 ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
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θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ (νη ηζξαειηλέο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηηο Ζ.Π.Α.), 

νη ΑΞΔ άξρηζαλ λα αλαθάκπηνπλ ελψ παξακέλνπλ αζηαζείο. Σν 2013 απμήζεθαλ θαηά 

48% ζε ζρέζε κε ην 2012. χκθσλα κε ηε UNCTAD, ε ξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

έθζαζε ηα 11,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2015, έλαληη 6,7 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ην 2014. 

Σν Ηζξαήι δηαζέηεη κηα ζεηξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε μέλνπο 

επελδπηέο: έλαλ ηζρπξφ ηνκέα Δ & Α θαη έλα πνιχγισζζν εξγαηηθφ δπλακηθφ πςειήο 

εηδίθεπζεο. Ο ηνκέαο πςειήο ηερλνινγίαο, ηδίσο νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ 

πξνζειθχζεη πνιιέο μέλεο επελδχζεηο. Ωζηφζν, ην γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο 

είλαη ηδηαίηεξα αζηαζέο θαη νη πνιηηηθέο απνηθηνπνίεζεο θαη θαηνρήο ησλ παιαηζηηληαθψλ 

εδαθψλ απνηεινχλ πεγή βίαο (Santandertrade, 2018). 

 

Γηάγξακκα 11 Άκεζεο μέλεο επελδύζεηο Ιζξαήι  

 

Πεγή: Tradingeconomics, 2018 
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3.6.3 πλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα 

Ζ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ επέλδπζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηνπ Ηζξαήι γηα ην 

2017 δεκνζηεχζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2018 (BoI, 2018). Σα απνζεκαηηθά 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Ηζξαήι αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 113 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζην ηέινο ηνπ 2017, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 14,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη θχξηνη παξάγνληεο αχμεζεο ήηαλ ηα θέξδε, ηα έζνδα, νη 

δηαθνξέο ηηκψλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (mark to market), νη νπνίεο αλήιζαλ 

ζπλνιηθά ζε 7,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη νη αγνξέο ηεο Σξάπεδαο ηνπ Ηζξαήι χςνπο 

6,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζην πιαίζην ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ηα ηέιε ηνπ 

2017, ην επίπεδν ησλ απνζεκαηηθψλ ήηαλ ειαθξψο πςειφηεξν απφ ην αλψηαην φξην ηνπ 

εχξνπο ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ απνζεκαηηθψλ χςνπο 70-110 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ θαη αληηζηνηρνχζε ζην 33% ηνπ ΑΔΠ (BoI, 2018). 

Σν 2017, ην πνζνζηφ απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ απνζεκαηηθψλ ήηαλ 3% ζε 

αξηζκεηηθέο ηηκέο, ην νπνίν είλαη έλα θαιάζη λνκηζκάησλ - ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο 

απφ ην δνιάξην θαη ην επξψ. Απηφο ν ξπζκφο απφδνζεο είλαη ν πςειφηεξνο απφ ην 2009 

θαη είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ κέζε απφδνζε ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ θαηά 1,7%. Ο 

ξπζκφο απφδνζεο επεηεχρζε ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ρακειψλ 

απνδφζεσλ έσο ηε ιήμε θαη αθφκε θαη ζε αξλεηηθέο απνδφζεηο ζε ζεκαληηθφ ηκήκα 

νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαη απφ κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο επελδχεηαη 

πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ απνζεκαηηθψλ. Ο ξπζκφο απφδνζεο επεηεχρζε θπξίσο σο 

απνηέιεζκα κηαο καθξνπξφζεζκεο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ην κεξίδην ησλ 

απνζεκαηηθψλ πνπ επελδχζεθαλ ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θηλδχλνπ-κεηνρέο θαη εηαηξηθά 

νκφινγα- απμήζεθε ζηαδηαθά. Απηφ βξίζθεηαη ζην πιαίζην ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ πνπ 

εγθξίζεθε απφ ηε Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή (BoI, 2018). 

Ζ ζπκβνιή ηεο ελεξγνχ δηαρείξηζεο - ε πξαγκαηηθή απφθιηζε ηεο επέλδπζεο απφ ην 

βαζηθφ θξηηήξην αλαθνξάο - ήηαλ 273 κνλάδεο βάζεο ην 2017. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζπκβνιήο, 219 κνλάδεο βάζεο, πξνήιζε απφ ηελ επέλδπζε ζε κεηνρέο πνπ 

επσθειήζεθαλ απφ ηε ζπλερηδφκελε ηζρπξή απφδνζε ησλ αγνξψλ κεηνρψλ ζηηο 

επελδπηηθέο ρψξεο. Ζ ππφινηπε ζπλεηζθνξά, 54 κνλάδεο βάζεο, πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ 
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εηδηθή επηινγή ηεο δηάξθεηαο θαη ηελ επέλδπζε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδίσο ζε 

βξαρππξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (BoI, 2018). 

Ζ Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε λα απμήζεη ειαθξψο ην επίπεδν θηλδχλνπ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θηλδχλνπ ζην 

ραξηνθπιάθην ησλ απνζεκαηηθψλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη: ην κεξίδην ησλ επελδχζεσλ ζε 

κεηνρέο απμήζεθε ζε 13,3% απφ 10,0% θαη ην κεξίδην ησλ επελδχζεσλ ζε εηαηξηθά 

νκφινγα ζε 6,0%, απφ 4,8%. Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έηνπο, ην κεξίδην ησλ 

επελδχζεσλ ζε εηαηξηθά νκφινγα ήηαλ 7,5% θαη κεηψζεθε πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο. Ζ 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή απηή ηε ρξνληά, ζην πιαίζην ηεο 

πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη 

ηεο απμαλφκελεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο παξάιιεια κε ηνλ ρακειφ πιεζσξηζκφ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ην επίπεδν κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απνζεκαηηθψλ ήηαλ ρακειφηεξν 

απφ φ, ηη ην πξνεγνχκελν έηνο, παξά ην απμεκέλν κεξίδην ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θηλδχλνπ, θαη ήηαλ πην αμηφινγν απφ φ, ηη ζην παξειζφλ φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζαξκνζκέλε κε ηνλ θίλδπλν απφδνζε. Ζ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηνπ Ηζξαήι λα 

επελδχζεη κέξνο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζε κεηνρέο ιήθζεθε κε 

καθξνπξφζεζκε άπνςε. Ζ επέλδπζε ζε κεηνρέο ππεξδηπιαζίαζε ηε ζσξεπηηθή απφδνζε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απνζεκαηηθψλ ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα, αιιά θαζψο νη αγνξέο 

κεηνρψλ είλαη θπθιηθέο θαη επκεηάβιεηεο, είλαη εχινγν λα αλακέλεηαη κείσζε ησλ ηηκψλ 

θαη ζην κέιινλ (BoI, 2018). 

3.7 πκπεξάζκαηα 

Ζ νηθνλνκία είλαη ηνπ Ηζξαήι είλαη αλζεθηηθή θαη έρεη ζηαζεξά ζεκειηψδε ζηνηρεία. Ζ 

δηαηήξεζε κηαο επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο ζηάζεο θαη ε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

παξακέλεη θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Πξνηείλνληαη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα γηα λα ηνλψζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη 

λα αξζνχλ νη απνθιεηζκνί. Οη κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θαξπψλ ηεο αλάπηπμεο. Σέινο 

ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε πνιηηηθή γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο.  
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4. Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή Ιζξαήι θαη Δπηπηώζεηο ζηελ Οηθνλνκία 

 

4.1 Δηζαγσγή θεθαιαίνπ 

Δλψ ην Ηζξαήι ήηαλ εμαξηεκέλν ζην παξειζφλ απφ εηζαγσγέο ελέξγεηαο, νη πφξνη 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ αλαθαιχθζεθαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 

ηε θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ελέξγεηα αιιά θαη ηελ εμαγσγή 

θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη 

ζπλζήθεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Ηζξαήι κε ηε Ρσζία, ηε Σνπξθία, ηε Κχπξν θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνιηηηθήο θαη γεσζηξαηεγηθήο θχζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ. Οη ηερληθνί πεξηνξηζκνί 

ζπδεηνχληαη επίζεο ζην πιαίζην πνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

 

4.2 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελέξγεηα ζην Ιζξαήι 

Σν 2015 ην Ηζξαήι είρε πιεζπζκφ 8,38 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ κε ΑΔΠ 277,53 δηο θαη 

παξαγσγή ελέξγεηαο 7,35 Mtoe. Οη εηζαγσγέο ελέξγεηαο ην ίδην έηνο έθηαζαλ ηνπο 16,87 

Mtoe θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο έθηαζε ηνπο 22,98 Mtoe. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη γηα λα θαιπθζνχλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, νη 

εηζαγσγέο είλαη απαξαίηεηεο θαη μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ην δπλακηθφ παξαγσγήο ηνπ 

Ηζξαήι. ην Γηάγξακκα 12 παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ζην Ηζξαήι θαηά ηε 

πεξίνδν 1971-2015. Παξαηεξνχκε φηη σο ην 1975 ππήξρε παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη 

θάπνηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε νπνία ζηακάηεζε κεηά ην 1975. Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο 

παξέκεηλε πνιχ ρακειή (θάησ απφ 1 Mtoe) σο θαη ην 2003, φπνπ μεθίλεζε ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θηάλνληαο ζηα επίπεδα 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ην 2015 (IEA, 2018).   
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Γηάγξακκα 12 Η παξαγσγή ελέξγεηαο ζην Ιζξαήι ηε πεξίνδν 1971-2015 

 

Πεγή: IEA, 2018 

ην Γηάγξακκα 13 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή πξνκήζεηα πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ 

Ηζξαήι θαηά ηε πεξίνδν 1971-2015. Παξαηεξνχκε φηη σο ην 1981 ππήξρε θαηαλάισζε 

κφλν πεηξειαίνπ ελψ κεηά ην 1981 μεθίλεζε ε ζπκκεηνρή άλζξαθα ζην ελεξγεηαθφ 

κείγκα κε απμαλφκελν κεξίδην σο θαη ην 2003. Απφ ην 2004 θαη κεηά παξαηεξείηαη 

θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην θαη αλαλεψζηκεο πεγέο φπσο παξνπζηάζηεθε 

ζην Γηάγξακκα 12 (IEA, 2018).  
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Γηάγξακκα 13 πλνιηθή πξνκήζεηα πξσηνγελνύο ελέξγεηαο ηνπ Ιζξαήι 

 

Πεγή: IEA, 2018 

 

4.3 Δλεξγεηαθέο ζρέζεηο κε άιιεο ρώξεο 

Σν θξάηνο ηνπ Ηζξαήι απφ ηελ αξρή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηνλ εμσηεξηθφ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ελεξγεηαθή ηνπ 

αζθάιεηα ζηξαηεγηθά επάισηε. Αλ θαη είλαη γεσγξαθηθά θνληά ζηα κεγαιχηεξα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ παγθνζκίσο, ην θξάηνο ηνπ Ηζξαήι έρεη 

απνκνλσζεί απφ απηά γηα ρξφληα. Μέρξη ην 2004, ην Ηζξαήι δελ δηέζεηε πφξνπο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ δαπαλεξέο ζπκβάζεηο εηζαγσγήο πεηξειαίνπ. Ωο πξφζθαηα, νη δαπάλεο ηνπ 

Ηζξαήι γηα εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαηεπζχλνληαλ θπξίσο πξνο ηε Ρσζία θαη ην 

Καδαθζηάλ (Nurieva, 2017) αιιά ζπκβάζεηο ππήξραλ κε ρψξεο φπσο ην Μεμηθφ, ηε 

Ννξβεγία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ρεηηθά κε ην θπζηθφ αέξην, ζπκβάζεηο εηζαγσγήο 
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είραλ ζπλαθζεί κε ηελ Αίγππην. Σν 2015, ε πξσηνγελήο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ 

Ηζξαήι πξνήιζε θπξίσο απφ πεηξέιαην θαη άιια πγξά θαχζηκα (43%), θπζηθφ αέξην 

(30%) θαη άλζξαθα (26%). Καηά ηα δέθα έηε απφ ην 2005 έσο ην 2015, ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο απφ ηνλ άλζξαθα κεηψζεθε θαηά 15%. Παξάιιεια, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

απφ θπζηθφ αέξην απμήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξηο θνξέο (IES, 2016). Σν 2015, ην 

Ηζξαήι θαηαλάισζε 240 ρηιηάδεο βαξέιηα εκεξεζίσο (b/d), φια απφ εηζαγσγέο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ ηνπ Ηζξαήι πξφθεηηαη γηα αξγφ πεηξέιαην θαη ε 

ρψξα εμάγεη κηθξέο πνζφηεηεο ξαθηλαξηζκέλσλ πξντφλησλ. Σν Ηζξαήι ζρεδηάδεη λα 

κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελνπ ηνκέα θπζηθνχ αεξίνπ. Σν Ηζξαήι δηαζέηεη δχν δηπιηζηήξηα, ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ζρεδφλ 300.000 b/d. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο Haifa είλαη 

197.000 b/d, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ Ashdod είλαη πεξίπνπ 100.000 b / d κεηά απφ 

αλαβάζκηζε ην 2013 (IES, 2016). 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην Ηζξαήι είρε απνδεδεηγκέλα πεηξειατθά απνζέκαηα 14 

εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ. Ζ ρψξα δελ έρεη πξαθηηθά παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

ζπκππθλσκάησλ, αιιά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 μεθίλεζαλ δηεξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο 

γηα ην πεηξέιαην ζην λφηην ηκήκα ησλ πςσκάησλ ηνπ Γθνιάλ. Δπηπιένλ, 

πξνγξακκαηίδεηαη ε έλαξμε γεψηξεζεο ζε πεξηνρή θνληά ζηε Νεθξά Θάιαζζα, γηα ην 

Ννέκβξην ηνπ 2017. Ζ πεξηνρή, πνπ αλαθαιχθζεθε ην 1995 αιιά εγθαηαιείθζεθε κέρξη 

πξφζθαηα, εθηηκάηαη φηη πεξηέρεη απφ 7 έσο 11 εθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ. Οη 

αλαθαιχςεηο πεηξειαίνπ ζηα Όξε ηνπ Γθνιάλ θαη θνληά ζηε Νεθξά Θάιαζζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ αλαδήηεζε ηνπ Ηζξαήι γηα ελεξγεηαθή 

αλεμαξηεζία (IES, 2016). 

Ωο πξφζθαηα, νη δαπάλεο ηνπ Ηζξαήι γηα εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαηεπζχλνληαλ πξνο ηε 

Ρσζία θαη ην Καδαθζηάλ (Nurieva, 2017). Ζ αμία ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε Ρσζία θαη ην Καδαθζηάλ έθζαζε ζην αλψηαην ζεκείν ην 2006, κε ην 88% ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ πνπ εηζήγαγε ην Ηζξαήι (Nurieva, 2017). Πξνθεηκέλνπ 

λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη πξνκήζεηεο πεηξειαίνπ θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη ηεο 

ελεξγεηαθήο ηνπο εμάξηεζεο απφ ηε Ρσζία, νη ηζξαειηλέο αξρέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα 

ηνλ πεξίθεκν αγσγφ πεηξειαίνπ Μπαθνχ-Σηθιίδα-Σζετράλ (Nurieva, 2017). 
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Μεηαμχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, αξθεηέο εηαηξείεο ελέξγεηαο 

αλαθάιπςαλ πνιιά πεδία θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ηνπ Ηζξαήι ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην Θάιαζζα. Απηφ αλάγθαζε ηελ ηζξαειηλή θπβέξλεζε λα 

αλαζεσξήζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο ζηξαηεγηθή απμάλνληαο ην κεξίδην ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζην ελεξγεηαθφ ηεο κείγκα. Σα λέα απνζέκαηα αεξίνπ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ηνπ Ηζξαήι 

αλήθνπλ θπξίσο ζε δχν νκάδεο: ηνλ φκηιν Yam Thetis θαη κηα εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ 

Isramco θαη άιινπο. Σα δχν κεγαιχηεξα παξάθηηα πεδία, ηα νπνία είραλ αλαθαιπθζεί 

κέρξη ην 2000, είλαη ν ηνκέαο Yam Tethys, πνπ απνηειείηαη απφ ηα πεδία Noa θαη Mari-B 

θαη ην πεδίν Marine Gazze (Nurieva, 2017). 

 

Δηθόλα 4 Ο Υάξηεο ηνπ Ιζξαήι  

 

                 Πεγή: IES, 2016 
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Ζ Ρσζία, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο αξγνχ 

πεηξειαίνπ ζηνλ θφζκν θαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο παξαγσγφο μεξνχ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Σα έζνδα ηνπ νκνζπνλδηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Ρσζίαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηηο εμαγσγέο ηνπο. Σα έζνδα απφ 

εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 

εθηηκήζεθαλ γχξσ ζην 17% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπο. Σα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηελ πεξίνδν έξεπλαο δελ κεηψζεθαλ πνηέ θάησ απφ ην 11% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Ρσζίαο. Δπηπιένλ, ην 2001 ην εηζφδεκα ησλ 

εμαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ππεξέβε ην 18% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγηθψλ εζφδσλ ηεο 

Ρσζίαο, δείρλνληαο ηνλ ζεκαληηθφ αληίθηππν απηνχ ηνπ πφξνπ ζηε ξσζηθή νηθνλνκία 

(IES, 2017). 

 

4.3.1 Γηαπξαγκαηεύζεηο Ιζξαήι - Ρσζίαο 

Απφ ηε κία πιεπξά ε δπλαηφηεηα ηνπ Ηζξαήι γηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε θαζηεξσκέλε ζέζε ηεο Ρσζίαο σο θχξηνπ εμαγσγέα θπζηθνχ αεξίνπ, 

έδσζαλ ην απαξαίηεην ππφβαζξν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 γηα ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Ηζξαήι ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην Ηζξαήι ζθφπεπε λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ 

βηνκεραλία αεξίνπ θαηαζθεπάδνληαο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, δίθηπα δηαλνκήο θαη 

ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο, ε θπβέξλεζε εμέθξαζε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Ρσζηθήο Gazprom σο πνιχ έκπεηξεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ 

δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ γηα ην ζέκα μεθίλεζε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2004 κε ηελ επίζθεςε αληηπξνζσπείαο ηεο Gazprom ζην Ηζξαήι. Δθηφο απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηεο Gazprom ζηε δεκηνπξγία ππνδνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζην Ηζξαήι, ηα 

δχν κέξε ζπδήηεζαλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζην 

Ηζξαήι βάζεη καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ. Δμεηάζηεθε ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο 

ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζην Ηζξαήι κέζσ ηεο Σνπξθίαο κέζσ ηνπ αγσγνχ "Blue 

Stream" θαη ε θαηαζθεπή ελφο λένπ ππεξάθηηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Μεζφγεην. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ηα κέξε ππέγξαςαλ ζπκθσλία γηα ηελ ίδξπζε θνηλήο 

ηζξαειν-ξσζηθήο νκάδαο εξγαζίαο γηα ην έξγν απηφ (Nurieva, 2017). 

Οη εηήζηεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ξσζηθνχ κνλνπσιίνπ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηζξαειηλήο βηνκεραλίαο θπζηθνχ αεξίνπ δηήξθεζαλ έσο ην 2009, αιιά δελ 

θαηέιεμαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πην ζπδεηεκέλσλ εξσηεκάησλ ζηηο ξσζν-ηζξαειηλέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ην 2000-2009, ην θπζηθφ αέξην δελ κπνξνχζε λα 

θαηαιάβεη θακία ζέζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ θαηά ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Nurieva, 2017). 

Δληνχηνηο, απφ ην 2010 ν ηζξαειηλφο ελεξγεηαθφο ηνκέαο ππέζηε ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Σν 2009-2010 κηα θνηλνπξαμία κε επηθεθαιήο ηελ ακεξηθαληθή ηδησηηθή εηαηξεία "Noble 

Energy" αλαθάιπςε ηα δχν κεγαιχηεξα πεδία θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ηζξαειηλή αλνηθηή 

ζάιαζζα ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα. Σν πξψην, πνπ νλνκάδεηαη Tamar βξίζθεηαη 90 ρικ. 

απφ ηελ αθηή. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2014, ην απφζεκα θπζηθνχ αεξίνπ πεξηέρεη 246 

δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα, πνζφηεηα πνπ ηζνδπλακεί κε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ηνπ Ηζξαήι γηα κηα δεθαεηία. Οη παξαδφζεηο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θπζηθφ 

αέξην ηνπ Tamar μεθίλεζαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. Σν δεχηεξν πεδίν πνπ αλαθαιχθζεθε 

απφ ηελ θνηλνπξαμία ην 2010 - ην Leviathan - έγηλε ην κεγαιχηεξν απφ ηα απνδεδεηγκέλα 

απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην Ηζξαήι, εθηηκψκελν ζηα 620 bcm (Ministry of National 

Infrastructures, 2018) 

Έηζη, ηα ζπλνιηθά απνδεδεηγκέλα θαη πηζαλά ππεξάθηηα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

νη πφξνη ηνπ Ηζξαήι εθηηκήζεθαλ γχξσ ζηα 905 bcm απφ ην 2015. ην εγγχο κέιινλ, ην 

Ηζξαήι ζα κπνξέζεη λα αιιάμεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ εηζαγσγέα ελέξγεηαο ζε 

εμαγσγέα ελέξγεηαο, πηζαλψο επεξεάδνληαο ηηο γεσπνιηηηθέο θαηαζηάζεηο πεξηνρή. Δλψ 

ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα είλαη πξνκεζεπηήο πεηξειαίνπ ζην Ηζξαήι, νη ζρέζεηο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ ζα αιιάμνπλ επίζεο. 
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Δηθόλα 5 Πεδία Φπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην Θάιαζζα  

 

         Πεγή: Nurηeva, 2017 
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Μεηά ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ Ηζξαήι γηα κεγάια πεδία θπζηθνχ αεξίνπ, ε Gazprom 

εμέθξαζε ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζε έξγα εμεξεχλεζεο θαη παξαγσγήο θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαζψο θαη ζηε κεηέπεηηα εκπνξία ηνπο ζην Ηζξαήι θαη ηελ πξνκήζεηα ζε ηξίηα 

θξάηε. Ο λένο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 φηαλ ν Ρψζνο 

Πξφεδξνο Βιαληηκίξ Πνχηηλ επηζθέθζεθε ην Ηζξαήι θαη έδσζε εληνιή ζηηο ξσζηθέο 

θξαηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ λα απμήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε 

ην Ηζξαήι ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Μφιηο ην Ηζξαήι άξρηζε λα αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ 

ζηξαηεγηθή ζηε βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ, αλαγθάζηεθε λα ζπλεξγαζηεί κε έλαλ 

ζπλεξγάηε πνπ έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνκήζεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ καδί κε ηε ιεηηνπξγία έξγσλ ΤΦΑ. Έηζη, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012, ε 

ηζξαειηλή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα εκπιέμεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ αεξίνπ 

Leviathan κηα ηεξάζηηα δηεζλή ελεξγεηαθή εηαηξεία. Μεηαμχ ησλ πην πηζαλψλ ππνςεθίσλ 

ήηαλ ε ξσζηθή εηαηξεία "Gazprom".(Nurieva, 2017) 

Τπήξραλ ηξεηο πηζαλέο παξαιιαγέο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Gazprom θαη ηνπ Ηζξαήι 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ Leviathan. Ζ πξψηε επηινγή αθνξνχζε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Gazprom σο εηαίξνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ αεξίνπ Leviathan. Ζ είζνδνο ελφο λένπ 

εηαίξνπ πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα ζα επηηαρχλεη ζίγνπξα ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ζ δεχηεξε επηινγή πεξηιακβάλεη ηελ εμαγνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην πεδίν Leviathan 

θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνζθνξά ηνπ ζηηο αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Άπσ 

Αλαηνιήο. Ζ ηξίηε επηινγή ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξψησλ παξαιιαγψλ: ε 

Gazprom εμάγεη θπζηθφ αέξην ζηηο αγνξέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο, 

δεκηνπξγψληαο κηα θνηλή εηαηξεία κε άιινπο κεηφρνπο. Σειηθά, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, 

κεηά απφ αξθεηνχο γχξνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε απζηξαιηαλή εηαηξεία "Woodside 

Petroleum" θέξδηζε ην 30% ηνπ κεξηδίνπ ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα θπζηθνχ αεξίνπ 

Leviathan. (Nurieva, 2017) 

Παξά ηελ απψιεηα ηεο πξνζθνξάο ζηνλ ηνκέα Leviathan, ην ξσζηθφ κνλνπψιην 

εμαθνινπζνχζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ηεο έξεπλαο, παξαγσγήο θαη 

πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2013 ε " Gazprom Marketing & 

Trading Switzerland AG", ε ειβεηηθή ζπγαηξηθή ηεο Gazprom, ππέγξαςε ζπκθσλία κε 
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ηελ Levant LNG Marketing Corporation γηα ηελ αγνξά 4,2 δηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ 

εθαηνζηψλ LNG εηεζίσο απφ ην πεηξέιαην θπζηθνχ αεξίνπ Tamar γηα κηα πεξίνδν 20 

εηψλ πνπ αξρίδεη ην 2017. Ζ ζπκθσλία αθνινπζεί κηα πξνεγνχκελε Δπηζηνιή 

Πξνζέζεσλ πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. χκθσλα κε 

ηε ζπκθσλία, ε Gazprom έρεη ην δηθαίσκα λα πνπιήζεη ηζξαειηλφ αέξην ζηηο αζηαηηθέο 

αγνξέο. Τπνγξάθνληαο απηή ηε ζπκθσλία, μεθίλεζε έλα λέν ζηάδην νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα δχν θξάηε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ εμαθνινπζνχλ λα δηεμάγνληαη (Gazprom, 2013). 

 

4.3.2 Σν θπζηθό αέξην σο αληηθείκελν ησλ ζρέζεσλ Ιζξαήι-Σνπξθίαο 

Μεηαμχ 2005-2008, νη ηζξαειηλέο αξρέο δηεμήγαγαλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σνπξθία, 

ηε Γεσξγία θαη ην Αδεξκπατηδάλ ζρεηηθά κε δπλεηηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο ζηνλ αγσγφ 

θπζηθνχ αεξίνπ Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) θαη ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ Baku-

Erzurum-Ceyhan, γλσζηφο σο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ζην Νφηην Καχθαζν 

δηαβνπιεχζεηο κε ηε Gazprom ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ ηζξαειηλνχ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κε ην έξγν Blue Stream κε ηελ θαηαζθεπή ππνζαιάζζηνπ 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ. Καη νη δχν αγσγνί απνζθνπνχλ ζηελ παξάθακςε ηεο Ρσζίαο 

θαη ζηε δηνρέηεπζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηηο δπηηθέο 

αγνξέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ηζξαειηλέο αξρέο επέδεημαλ ηελ πξφζεζε λα βξνπλ ηελ 

πην θεξδνθφξα ιχζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εθνδηαζκνχ ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ 

αέξην θαη ηε κείσζε ηεο πςειήο εμάξηεζεο ηνπ θξάηνπο απφ έλαλ κφλν πξνκεζεπηή 

(Nurieva, 2017). 

Ο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ SCGPL δηέξρεηαη απφ ην θπζηθφ αέξην Shakh Deniz ζην 

Αδεξκπατηδάλ κέζσ ηεο Γεσξγίαο ζηελ Σνπξθία θαη ζηε ζπλέρεηα δηεηζδχεη επηπιένλ 

πνζφηεηεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. Ο αγσγφο είλαη ζηξαηεγηθά πνιχ ζεκαληηθφο 

επεηδή κπνξεί λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην Καδαθζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ πξνο 

ηα δπηηθά κε ηε ζχλδεζε ζηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ζην Αδεξκπατηδάλ. Σνπνζεηψληαο 

ηε ζχλδεζε ησλ ηνπξθηθψλ θαη ηζξαειηλψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ν 
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αγσγφο SCGPL γίλεηαη πξαγκαηηθφο αληαγσληζηήο ηνπ Blue Stream. Οπζηαζηηθά, ε 

θχξηα ηδέα θαη ησλ δχν έξγσλ είλαη παξφκνηα – λα ζπλδέζνπλ ηηο ηνπξθηθέο θαη ηηο 

ηζξαειηλέο ππνδνκέο θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ θάησ απφ ηε 

Μεζφγεην Θάιαζζα γηα ηε κεηαθνξά πφξσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 

κέζσ ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο. Σν εξψηεκα ζρεηηθά κε πνηνλ πθηζηάκελν αγσγφ ζα 

ζπλδεζεί ν λένο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ,  ηνλ ξσζζν-ηνπξθηθφ Blue Stream ή ηνλ αγσγφ 

θπζηθνχ αεξίνπ SCGPL, ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη απφ ην ΝΑΣΟ (Nurieva, 2017). 

 

4.3.3 Σα πεδία θπζηθνύ αεξίνπ θαη νη ζρέζεηο Διιάδαο, Κύπξνπ, Αηγύπηνπ, Ιζξαήι  

ηε πεξηνρή ηεο Λεβαληηλήο ιεθάλεο, δελ έρνπλ θαζνξηζηεί φιεο νη ΑΟΕ κεηαμχ ησλ 

γεηηνληθψλ θξαηψλ (εθηφο απφ ηηο δψλεο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι, Κχπξνπ θαη 

Αηγχπηνπ, Κχπξνπ θαη Ληβάλνπ), παξφιν πνπ έρνπλ αξρίζεη εληαηηθέο δηαβνπιεχζεηο 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ γηα ηελ νξηνζέηεζε απηψλ ησλ δσλψλ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ησλ ρσξηθψλ 

πδάησλ θαη ησλ ΑΟΕ (π.ρ. κεηαμχ ηνπ Ληβάλνπ θαη ηνπ Ηζξαήι ή ηνπ Ηζξαήι θαη ησλ 

Παιαηζηηλίσλ ζηε Γάδα). Δπηπιένλ, ε χπαξμε ζεκαληηθήο πνζφηεηαο απνζεκάησλ 

θπζηθνχ αεξίνπ είλαη δπλαηή φρη κφλν ζηηο πεξηνρέο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι θαη 

κεηαμχ Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ, αιιά θαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ζηα δπηηθά ηεο Κχπξνπ, ε 

νπνία είλαη κεηαμχ ησλ λεζηψλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Κξήηεο. Απηή ε επξέσο δηαδεδνκέλε 

πεπνίζεζε φηη ε γχξσ πεξηνρή είλαη πνιχ πινχζηα ζε ελεξγεηαθνχο πφξνπο, πξνθαιεί 

απφ ην 2008 ηξηβέο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ. Έρνληαο επίζεο θαηά λνπ ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πξφζθαησλ εμεγέξζεσλ θαηά ησλ απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή, φπσο ε απεηιή γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, νη ηξηβέο απηέο 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο κε παιιφκελε 

έληαζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζεκαληηθέο πνιηηηθέο 

επθαηξίεο (Siousiouras & Chrysochou, 2014). 

Ζ Κχπξνο, σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο, εθκεηαιιεχηεθε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ήξζε ην 2010 ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηζξαήι, επηηπγράλνληαο 

ζπκθσλία γηα θνηλή εθκεηάιιεπζε ησλ παξαθείκελσλ ελεξγεηαθψλ θνηηαζκάησλ 
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«Leviathan» θαη «Venus» (πνπ βξίζθνληαη ζην Block 12 ζηηο Κππξηαθέο έξεπλεο) ηεο 

Λεβαληηλήο ιεθάλεο, ζεσξψληαο ηνπο έλα ελνπνηεκέλν ρψξν θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα 

ηα δχν θξάηε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Κχπξνο λνκηκνπνίεζε δηεζλψο απηή ηε ζπλεξγαζία 

ππνγξάθνληαο ζπκθσλία γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ κε ην Ηζξαήι (Chrysochou θαη 

Dalaklis, 2012). 

Μεηά ηελ πξναλαθεξζείζα ζπκθσλία, ππάξρεη δηάρπηε πεπνίζεζε φηη ην Ηζξαήι έρεη 

ζεσξήζεη ζνβαξά ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν σο κεηαθνξηθφ θφκβν πξνο ηελ Δπξψπε 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ην ιεγφκελν «αγσγφ ηνπ East Med») πνπ ζα βξεζεί ζηελ ΑΟΕ ηνπ. 

Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη ηφζν επεηδή ην Ηζξαήι έρεη εθηηκήζεη φηη ε θαηαζθεπή ζρεηηθψλ 

ππνδνκψλ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξψπε θαη 

επεηδή ε ελαιιαθηηθή δηαδξνκή (κέζσ ηεο Σνπξθίαο) δελ θαίλεηαη λα είλαη επί ηνπ 

παξφληνο εθηθηή, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε ζρεηηθά πξφζθαηε θξίζε ζηηο ζρέζεηο ηνπ  Tel-

Aviv κε ηελ Άγθπξα δελ είλαη θάηη πξνζσξηλφ (Chrysochou θαη Dalaklis, 2012). Απφ ηελ 

άιιε, θπζηθά, ε επηινγή κεηαθνξάο ηνπ θππξηαθνχ-ηζξαειηλνχ αεξίνπ ζηε Γχζε κέζσ 

αγσγνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Αξαβηθφ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ θαη κέζσ ηεο πξνβνιήο 

πξνο ηελ Σνπξθία θαίλεηαη φηη είλαη δχζθνιε πξνο ην παξφλ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

ζεκάησλ αζθάιεηαο ησλ αγσγψλ ιφγσ ηεο πνιηηηθνθνηλσληθήο κεηαβιεηφηεηαο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Πεξηηηφ λα αλαθέξνπκε φηη ε επηινγή ηεο θζελφηεξεο ιχζεο, 

δειαδή ε θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ απφ ηελ Κχπξν ζηελ Σνπξθία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε 

Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε, απαγνξεχεηαη πνιηηηθά, ηνπιάρηζηνλ ζην εγγχο κέιινλ, 

ιφγσ ηνπ «Κππξηαθνχ Δξσηήκαηνο» (Samaras, 2013, Defencegreece.com, 2012). 

Μηα αηζηφδνμε πξννπηηθή ηνπ πξναλαθεξζέληνο έξγνπ ηνπ EastMed Pipeline 

επηβεβαηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
εο

 Μαΐνπ 2013, ζην γεληθφ πιαίζην θαζνξηζκνχ ησλ 

κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΔΔ. Ζ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ΔΔ απφ 

ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ αξαβν-κνπζνπικαληθφ θφζκν, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πνιχ 

επαίζζεηε πνιηηηθή θαη γεσζηξαηεγηθή κεηάβαζε, αιιά θαη απφ ρψξεο φπσο ε Ρσζία, νη 

νπνίεο επηδεηθλχνπλ πςειφ επίπεδν γεσζηξαηεγηθνχ αληαγσληζκνχ θαηά ηνπ δηπφινπ 

«Μεγάιε Βξεηαλία-ΖΠΑ », αλαγθάδεη ηνλ Γπηηθφ θφζκν, θαη ηδηαίηεξα ηελ ΔΔ, λα δψζεη 

πξνζνρή ζηα πνιιά ππνζρφκελα απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Κχπξνπ, ηνπ Ηζξαήι 
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θαη ηεο Διιάδαο. Φπζηθά, ην Ηζξαήι δελ έρεη αθφκε απνθαζίζεη πψο λα εθκεηαιιεπηεί 

ηα δηθά ηνπ απνζέκαηα, πνηεο πνζφηεηεο ζα εμαγάγεη ζηελ Δπξψπε θαη πψο ζα 

πινπνηεζεί απηφ - είηε κέζσ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ είηε κέζσ αγσγνχ ή αθφκε 

θαη κε ζπλδπαζκέλν ηξφπν (Δηθφλα 5), κέζσ ηνπ ΤΦΑ βξαρππξφζεζκα θαη κέζσ ηνπ 

αγσγνχ καθξνπξφζεζκα (Dokos, 2012). Ο ηχπνο θαη ην βάζνο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ 

πνπ ζα αλαπηχμεη ην Ηζξαήι κε ηελ Κχπξν, ηελ Διιάδα θαζψο θαη κε ηελ ΔΔ ζα 

εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηήλ ηελ απφθαζε (Siousiouras & Chrysochou, 2014). 

Δηθόλα 6 Οη πξνηάζεηο κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ Southeastern Med πξνο ηε 

Γύζε 

 

Πεγή: Siousiouras & Chrysochou, 2014 

 

4.4 Δπίδξαζε ελέξγεηαο ζηελ νηθνλνκία ηνπ Ιζξαήι 

Ζ κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δεκηνπξγεί θαη αξθεηνχο θηλδχλνπο γηα ην 

Ηζξαήι. Αξρηθά δελ έρεη ιπζεί αθφκα ην ζέκα ηεο ππνδνκήο γηα ηελ εγρψξηα παξνρή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κεηαθνξά 

ηνπ φγθνπ απνζεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμάξηεζε κφλν απφ κία 



75 

 

πεγή ελέξγεηαο, θαη εηδηθά απηή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ είλαη αζηαζήο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηνπ αλεθνδηαζκνχ (Popper et al., 2009).  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί ηελ πξψηε 

γξακκή άκπλαο ηνπ Ηζξαήι γηα ελεξγεηαθή αζθάιεηα, θαζψο απηή θαζνξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηε δπλακηθφηεηα θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο, θαη άξα 

ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή ελέξγεηαο. Σν Ηζξαήι 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ δχν ζηαδίσλ γηα απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο. Σν πξψην ζηάδην ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ηξέρνπζεο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζζήθεο δπλακηθφηεηαο έσο ην 2015. Ωζηφζν, γηα πξνζζήθεο δπλακηθφηεηαο κεηά ην 

2015, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κηα πην πξνζαξκνζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ρσξίδεη ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ απφ ηελ απφθαζε θαηαζθεπήο. Σν Ηζξαήι κπνξεί θαηά θχξην 

ιφγν λα επελδχζεη ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ (NGCC), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε ηξνθνδνζία απηψλ 

ησλ κνλάδσλ (Popper et al., 2009). 

Σν Ηζξαήι επίζεο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ελέξγεηα απφ ηηο πθηζηάκελεο 

ζπκβάζεηο κε άιιεο ρψξεο θαη λα εμεηάζεη λέεο ζπκβάζεηο έσο ην θπζηθφ κέγηζην πνπ 

είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ, εθφζνλ ππάξρεη αληαγσληζηηθή ηηκή. 

Λφγσ αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηελ εππάζεηα, ην Ηζξαήι πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα επέλδπζε ζε ηεξκαηηθφ ζηαζκνχ ΤΦΑ (Popper et al., 2009), αιιά αλ 

δελ έξζνπλ ζε ηζνξξνπία νη δηεζλείο ζρέζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κε άιιεο ρψξεο φπσο 

ε Ρσζία θαη ε Σνπξθία θαη δελ ξπζκηζηνχλ ηα ζέκαηα ηεο ΑΟΕ, δελ πξνηείλεηαη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ.   

Σν Ηζξαήι πξέπεη λα δηαηεξήζεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν κίγκα θαπζίκσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πξνζθνξά θαη ην 

θφζηνο ησλ θαπζίκσλ. Παξά ην πςειφηεξν θφζηνο, ην Ηζξαήι πξέπεη λα επελδχζεη ζε 

κεξηθέο ειηαθέο-ζεξκηθέο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ειηαθή 

ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηελ πξνζέξκαλζε ηνπ αηκνχ γηα ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο κε 

νξπθηά θαχζηκα (Popper et al., 2009). 
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Ζ ηζξαειηλή θπβέξλεζε πξέπεη λα ξπζκίζεη ηηο ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο ηηκέο ηνπ 

εγρψξηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε βάζε ην θφζηνο ηνπ εηζαγφκελνπ αεξίνπ (Popper et al., 

2009). Δπεηδή ην θφζηνο ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

ηφζν πςειφ, ην Ηζξαήι ζα πξέπεη λα πξνθπιαρζεί απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ εθνδηαζκνχ κε 

θπζηθφ αέξην, απνζεθεχνληαο επαξθείο πνζφηεηεο ληίδει, φρη θπζηθνχ αεξίνπ, γηα λα 

εμνκαιχλεη ηηο κειινληηθέο δηαθνπέο ηνπ εθνδηαζκνχ. Σν Ηζξαήι πξέπεη λα ζπλερίζεη λα 

ζρεδηάδεη λα θαηαζθεπάζεη έλαλ αγσγφ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ πςειήο πίεζεο ζε 

παξάιιειε ζέζε κε ηνλ ππάξρσλ αγσγφ ζηα παξάιηα ηνπ (Popper et al., 2009). 

Μηα ζπκθηιίσζε κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Ηζξαήι εκθαλίδεηαη επηθείκελε, ράξε ζην θνηλφ 

ζπκθέξνλ ησλ ρσξψλ γηα ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία. Δάλ ηα δεηήκαηα κεηαμχ Σνπξθίαο θαη 

Ηζξαήι επηιπζνχλ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ψζεζε ζε κηα δηεπζέηεζε ηνπ Κππξηαθνχ. 

Υσξίο άιιε βηψζηκε επηινγή λα αμηνπνηεζεί ην πεδίν ηεο Αθξνδίηεο, ε δξάζε ζε έλαλ 

αγσγφ απφ ην Ηζξαήι ζηελ Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα σζήζεη ηε Λεπθσζία λα 

εμαζθαιίζεη φηη δελ ζα ράζεη. Αλ νη ηξεηο ρψξεο δελ ζπλεξγαζηνχλ, ην Ηζξαήι κπνξεί λα 

αλαγθαζηεί λα εμάγεη κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θπζηθνχ ηνπ αεξίνπ θαη λα παξάγεη πην αξγά 

απφ ηνλ Leviathan, ελψ ε Αθξνδίηε ζα παξακείλεη ιαλζάλνπζα εάλ δελ βξεζεί άιιν ή 

πην ζεκαληηθφ πεδίν. Δάλ ην Σει Αβίβ θαη ε Λεπθσζία πξνρσξήζνπλ απφ θνηλνχ ρσξίο 

ηελ Σνπξθία, ζα ράζνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο ζε πνιχ 

αθξηβφηεξεο εμαγσγηθέο ππνδνκέο (Carlson, 2016).  
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5. πκπεξάζκαηα θαη πδήηεζε 

Ζ δηαπίζησζε ηεο πςειήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο απφ εηζαγσγέο θαη ε αλαθάιπςε 

πινχζησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα εζληθά ηνπ χδαηα, απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηζξαήι απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα, θαζψο 

απφ ηε κία πιεπξά ππάξρεη ε αλάγθε ηνπ Ηζξαήι λα δηαθνξνπνηήζεη ην ελεξγεηαθφ ηνπ 

κείγκα θαη απφ ηελ άιιε λα απνθηήζεη ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία. Σαπηφρξνλα ε 

αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ αλαθαιχθζεθε δηαηαξάζζεη ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε κνλνπσιίνπ (επί ηεο νπζίαο) ηεο Ρσζίαο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη έηζη ην 

Ηζξαήι αλαγθάδεηαη λα αληηκεησπίζεη ελεξγεηαθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα κε 

φιεο ηηο ρψξεο πνπ εκπιέθνληαη. Ζ αζάθεηα ζρεηηθά κε ηα ρσξηθά χδαηα Ηζξαήι-Κχπξνπ 

δεκηνπξγεί άκεζε εκπινθή ηεο Κχπξνπ θαη άξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Οη εγρψξηεο λνκηθέο κάρεο πνπ θαζπζηέξεζαλ ηελ αλάπηπμε πεδίνπ Leviathan είραλ ηελ 

απξνζδφθεηε παξελέξγεηα ηεο απνδπλάκσζεο ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο γηα ηελ 

επίιπζε απηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δεηεκάησλ θαη ηελ εμνκάιπλζε ηνπ δξφκνπ γηα έλαλ 

αγσγφ Κχπξνπ-Ηζξαήι-Σνπξθίαο. Θα ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Σνπξθίαο λα 

εμαζθαιίζεη κηα ζπκθσλία αγσγψλ λσξίηεξα παξά αξγφηεξα, θαζψο θάζε λέα 

αλαθάιπςε ζηελ πεξηνρή ζα νδεγνχζε ζε αλαδηάηαμε ησλ ζπκθεξφλησλ. Έλα θαιφ 

ζεκείν εθθίλεζεο ζα ήηαλ λα ζπκθσλεζεί έλα λαπηηθφ φξην κε ηελ Κχπξν. Καη νη δχν 

πιεπξέο ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ παξαρσξήζεηο ζηελ ακθηζβεηνχκελε επηθξάηεηα, ε 

νπνία θαηέρεη κφλν ηνπο δπλεηηθνχο ή νηθνλνκηθά πνιχηηκνπο πφξνπο, ζε αληάιιαγκα 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πφξνη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκεχζνπλ σο «ράιπβαο θαη άλζξαθαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα» γηα λα θέξνπλ καδί ηα 

παξάθηηα θξάηε θαζψο ε ΔΔ εληάρζεθε ζε καθξνρξφληεο αληίπαιεο δπλάκεηο αξθεηέο 

δεθαεηίεο λσξίηεξα. Ζ πξννπηηθή ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζπλεξγαηηθήο εμεξεχλεζεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ έρεη ήδε ζεξκάλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι, νη νπνίεο 

ζπκθψλεζαλ ζε κηα ζαιάζζηα νξηνζέηεζε ην 2010 γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εμεξεχλεζε. 
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Ζ Σνπξθία, ε Κχπξνο θαη ην Ηζξαήι έρνπλ ηελ επθαηξία λα επεθηείλνπλ απηή ηε 

ζπλεξγαζία κε ηξφπν πνπ ζα ηνπο σθειήζεη φινπο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε κηαο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε έλαλ λέν θπζηθφ πφξν, θαη ζπγθεθξηκέλα 

κηα κε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο φπσο ην θπζηθφ αέξην, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ 

πνιιά δεηήκαηα.  Δλψ είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, φζν 

πην καθξνπξφζεζκνο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ηφζν ε αβεβαηφηεηα κεγαιψλεη θαη ε 

καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή γίλεηαη ιηγφηεξν αθξηβήο θαη ιηγφηεξν νπζηαζηηθή. Σν θξάηνο 

ηνπ Ηζξαήι κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλφ ή πξφζπκν λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηελ ηερληθή 

πξφθιεζε ή ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν πνπ έρεη αλαιάβεη γηα λα εθηειέζεη εμεξεχλεζε, 

παξαγσγή θαη εκπνξία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί ε ζπκκεηνρή 

ηδησηψλ επελδπηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ελψ ηα πςειά θνξνινγηθά έζνδα κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, νη πςεινί θφξνη κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ νξηζκέλνπο 

επελδπηέο απφ ηελ εζηίαζε ζηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαηά πξψην ιφγν. 

Δλψ ε εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζα δεκηνπξγνχζε πςειά έζνδα θαη ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη θαηαιχηε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

Ηζξαήι θαη ησλ γεηηφλσλ ηνπ, ε ηζξαειηλή νηθνλνκία κπνξεί λα απνιακβάλεη πιήξσο ηα 

νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεηάβαζεο ζηελ παξαγσγή θαη ηε 

κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ δηαηεξψληαο έλα κεγάιν ηνπηθφ απνζεκαηηθφ, αλ επελδχζεη 

θαηάιιεια ζε ηερληθέο ππνδνκέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ εθηακίεπζε 

απεπζείαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο δελ απνηειεί ηε θαιχηεξε ιχζε, φπσο 

απνδείρζεθε ζηελ πεξίπησζε ησλ Κάησ Υσξψλ θαη ηεο πεξίθεκεο "νιιαλδηθήο λφζνπ". 

Μηα πηζαλή ιχζε είλαη λα πεξηιεθζνχλ απηά ηα εηζνδήκαηα ζε έλα θαζνξηζκέλν 

θεθάιαην θξαηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ (SWF), κε ζηαδηαθέο εηήζηεο κεηαθνξέο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Ζ λνξβεγηθή εκπεηξία θαη ε ζέζε ηεο Σξάπεδαο ηνπ Ηζξαήι δείρλνπλ φηη έλα ηέηνην 

ηακείν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη λα δηαρσξίδεηαη απφ άιιεο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο κε εμνπζηνδφηεζε αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη κε επνπηηθά φξγαλα ζε θάζε 

επίπεδν. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη επελδχζεηο ηνπ Σακείνπ Δπελδχζεσλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηηο απνδφζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, νη 
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καθξνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο ππαγνξεχνπλ φηη απηέο νη επελδχζεηο ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηνπο ηνκείο εθηφο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη λα ιάβνπλ 

ππφςε ην φθεινο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Σν πνζφ ηνπ ξίζθνπ πνπ ιακβάλεηαη είλαη 

ηειηθά κηα πνιηηηθή απφθαζε, αιιά πξέπεη λα γίλεηαη απφ ελεκεξσκέλνπο πνιηηηθνχο. 

πκπεξαίλνπκε φηη κφλν κε ηελ επηηπρή επίιπζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ε εδξαίσζε κηαο επεκεξνχζαο θαη επσθεινχο πνιηηηθήο γηα ην θπζηθφ αέξην. 
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