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Πεπίλητη 

Ζ θαηάξξεπζε ηνπ θνκνπληζκνχ, ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ε 

αλάδπζε εμ απηήο 14 λέσλ αλεμάξηεησλ Γεκνθξαηηψλ πξνθάιεζε κεγάιεο αιιαγέο 

ζηελ παγθφζκηα ηζνξξνπία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Ζ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο απφ 

ηνλ Βιαληίκηξ Πνχηηλ ζα αλαδείμεη ηε Ρσζία ζε κία λέα εγεκνληθή δχλακε, κπαίλνληαο 

δπλακηθά ζηε ζθαθηέξα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, δηαδξακαηίδνληαο έλα ζπνπδαίν 

ξφιν ζηε γεσπνιηηηθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ. Λφγσ ηεο απμαλφκελεο επξσπατθήο 

δήηεζεο γηα θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο 

εγγχηεηαο κε ηε Ρσζία, νη επξψ-ξσζηθέο ζρέζεηο απέθηεζαλ ηε κνξθή ηεο 

αιιειεμάξηεζεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα εμεηάζνπκε θαη ζα αλαδείμνπκε απηή ηελ ελεξγεηαθή 

αιιειεμάξηεζε Δπξψπεο – Ρσζίαο, θαζψο επίζεο ζα επηρεηξήζνπκε ηε γεσπνιηηηθή 

αλάιπζε ησλ επξψ-ξσζηθψλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη πσο νη ηειεπηαίνη 

επεξεάδνπλ γεσπνιηηηθά ηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πεξλάεη ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ 

κέρξη ηε ρψξα ζηελ νπνία θαηαιήγεη. Πνηα είλαη δειαδή ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ 

δηαθπβεχνληαη θαη πνηεο νη πνιηηηθέο ζπκκαρίεο, έηζη φπσο δηακνξθψλνληαη ππφ ην 

πξίζκα ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη γεσπνιηηηθήο, κέζα ζην πνιππνιηθφ δηεζλέο 

γίγλεζζαη. Δπίζεο, ην θαηά πφζν ε επξσπατθή εμάξηεζε απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην, 

επηηξέπεη ζηε Ρσζία λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα σο πνιηηηθφ φπιν θαη πσο ε 

ζπκπεξηθνξά απηή ηεο Ρσζίαο επεξεάδεη θαη αιιειεπηδξά ζηε ζηάζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ ρσξψλ. Ζ Ρσζία πξνζπαζψληαο λα αλαθηήζεη ηελ παιαηά ηεο δχλακε 

ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο, γηα λα θαηαζηεί θαη 

πάιη θπξίαξρε παγθφζκηα δχλακε.     
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Κεθάλαιο 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 .: Η Γευπολιηική ηηρ Δνέπγειαρ και ηυν Δνεπγειακών Αγυγών 

 

Ο γεσπνιηηηθφο ράξηεο ηεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ελέξγεηα σο 

αγαζφ, απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηνλ έιεγρφ ηεο θαη ηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο. Ο 

αληαγσληζκφο ζηελ πεξίπησζε απηή ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά σο πξνο ηε δηακφξθσζε 

ηεο παγθφζκηαο ηζνξξνπίαο, δηφηη ε δήηεζε ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη, επνκέλσο νη 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε ζα είλαη πνιχ πην ηζρπξέο, έληνλεο θαη  

αιιειεμαξηψκελεο, κε ηηο ηηκέο λα ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη θαη ηνπο ελεξγεηαθνχο 

παίθηεο λα πξνζπαζνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζε κεγάιεο ή πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο. Ο 

ελεξγεηαθφο γεσπνιηηηθφο ράξηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα εθξεθηηθφ κείγκα, ηθαλφ λα 

αλαηξέςεη ηηο ηζνξξνπίεο ηζρχνο.      

ζνλ αθνξά ζηε γεσπνιηηηθή ζαλ νξηζκφ θαη έλλνηα, απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ 

εξγαιείν αλάιπζεο ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο. «ηνλ αγγινζαμνληθό θόζκν 

θσδηθνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1942 σο ε κειέηε ηεο επηξξνήο γεσγξαθηθώλ 

παξαγόλησλ ζηελ πνιηηηθή δξάζε1». Ζ έλλνηα απηή ηεο γεσπνιηηηθήο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα έξγα ησλ ζεσξεηηθψλ Rudolf Kjellen, Friedrich Ratzel, Karl 

Haushofer, Alfred T. Mayhan θαη Halford J. Mackinder. ηελ πξνπνιεκηθή απηή 

έλλνηα ηεο γεσπνιηηηθήο ππάξρνπλ δχν ζρνιέο ζθέςεο, νη πνιηηηθνί γεσγξάθνη, νη 

νπνίνη απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηελ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο θαη νη γεσπνιηηηθνί 

αλαιπηέο, νη νπνίνη δελ απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο θαη 

ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην θξάηνο2. ηε ζπλέρεηα, ε γεσπνιηηηθή ηαπηίζηεθε κε ηε 

γεξκαληθή Geopolitik, ε νπνία ζπλδέζεθε πξψηα κε ηνπο Ναδί θη έπεηηα, ην 1933, κε 

ηηο πνιηηηθέο ηνπ Σξίηνπ Ράηρ. Ζ ζχλδεζε φκσο ηεο έλλνηαο ηεο γεσπνιηηηθήο κε ην 

λαδηζκφ νδήγεζε ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Γχζεο ζηελ απφξξηςή ηεο. Μεηά ηελ ήηηα ηεο 

Γεξκαλίαο φκσο, ε γεσπνιηηηθή άξρηζε λα θάλεη πάιη ηελ εκθάληζή ηεο ζηε Γχζε 

ππνδειψλνληαο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ απηά ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ3. 

πγθεθξηκέλα, ν Gearoid O‟ Tuathail δηαθξίλεη ηξεηο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο ηεο 

γεσπνιηηηθήο: «1ε Ζ γεσπνιηηηθή είλαη ε κειέηε κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή ελόο 

                                                             
1
 Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 11   
2
 Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 11   
3 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 12 
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ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, είλαη έλαο θαθόο κέζα από ηε δηεπηζηεκνληθόηεηα ηνπ νπνίνπ 

κπνξεί λα κειεηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, γηα παξάδεηγκα, ε γεσπνιηηηθή ηνπ Υ, 

όπνπ Υ είλαη πεηξέιαην, πόξνη, ελέξγεηα, θπζηθό αέξην, ε Μέζε Αλαηνιή, ε Δπξώπε, ε 

Καζπία Θάιαζζα, θ.ά.. 2ε Ζ γεσπνιηηηθή είλαη ζπλώλπκε κε ηε Realpolitik, ηελ νπνία 

ππνζηεξίδεη ν O’ Tuathail θαη απνηειεί επίζεο θιεξνλνκηά ηνπ Henry Kissinger γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο κίαο επλντθήο ηζνξξνπίαο ηζρύνο ζην δηεζλέο 

ζύζηεκα γηα ηελ Ακεξηθή. Καη ε 3ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο γεσπνιηηηθήο ζρεηίδεηαη κε 

ηε γεσζηξαηεγηθή θαη ηελ πςειή ζηξαηεγηθή, έλαο εθπξόζσπνο ηεο νπνίαο είλαη ν 

Zbigniew Brzezinski4». Δπί παξαδείγκαηη, ε γεσπνιηηηθή σο γεσζηξαηεγηθή επεξέαζε 

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δεχηεξνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ 

(1977 – 1989). Σν ηέινο ηνπ Γηπνιηζκνχ θαη ε θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

δελ επλφεζαλ ηελ επηβίσζε ηεο 3εο ρξήζεο ηεο έλλνηαο ηεο γεσπνιηηηθήο5.  

Ζ γεσπνιηηηθή ζα κπνξνχζε πνιχ απιά λα νξηζηεί σο ε κειέηε ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ απφ κία ρσξηθή ή γεσγξαθηθή νπηηθή. Ζ έλλνηα απηή βαζίδεηαη ζηε «λέα» 

γεσπνιηηηθή, ε νπνία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηε Γαιιία ην 1970, κε εθπξφζσπν ηνλ 

Yves Lacoste, ν νπνίνο ππεξαζπίδεηαη ηελ θξάην-θεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ λα 

εθιακβάλεη ηελ αλζξσπφηεηα σο εληαίν ζχλνιν6. Απηφ κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε 

θαη απφ ηελ ειιεληθήο πξνειεχζεσο εηπκνινγηθή αλάιπζε ηεο ιέμεσο «γεσπνιηηηθή», 

απφ ην πξψην ζπλζεηηθφ γεψ > Γε ή Γαία θαη απφ ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο 

πνιηηηθή > πφιε > πφιε-θξάηνο. Γειαδή, ε ρεξζαία θαηνηθία ηεο αλζξσπφηεηαο, ε 

νπνία ειέγρεηαη θαη νξγαλψλεηαη απφ ηελ αλζξσπφηεηα. Αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηηο 

ΖΠΑ, ζηε Γαιιία θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Ζ κειέηε ηεο γεσπνιηηηθήο πξνζπαζεί λα 

εξκελεχζεη ζπκπεξηθνξέο θαη αιιειεπηδξάζεηο γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, ζαλ ζχλνιν 

πάληα ηνπ φινπ, θαη λα θαηαλνήζεη ην ιφγν ζηνλ νπνίν απνδίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξέο.  

Ο Mackinder ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο λέαο γεσγξαθίαο ζηε 

Βξεηαλία ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, δηφηη είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο 

πνιηηηθήο γεσγξαθίαο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζε έλαλ θφζκν θπξηαξρνχκελν απφ 

Μεγάιεο Γπλάκεηο. «Ζ γεσπνιηηηθή πξόηαζε ηνπ Mackinder ήηαλ όηη ε παγθόζκηα 

ηζηνξία κπνξνύζε λα εξκελεπζεί από ηελ νπηηθή γσλία ηεο γεσπνιηηηθήο, σο 

                                                             
4 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζειο. 12 – 13 
5
 Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 14 
6
 Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζειο. 15, 35  
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αληηπαξάζεζε ρεξζαίσλ θαη λαπηηθώλ δπλάκεσλ7». Θεσξνχζε ηε ζχγθξνπζε 

ρεξζαίσλ θαη λαπηηθψλ δπλάκεσλ ην πην δηαρξνληθφ ζέκα ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Αλαηνιή βξίζθνληαλ ηα κεγάια επεηξσηηθά θξάηε πνπ 

θηινδνμνχζαλ λα θπξηαξρήζνπλ ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν, ελψ ζηε Γχζε βξίζθνληαλ 

πνιιά κηθξφηεξα θξάηε πνπ ππεξαζπίδνληαλ ηηο ειεπζεξίεο ηνπο8. Ζ ηζρχο ησλ 

ρεξζαίσλ δπλάκεσλ βαζηδφηαλ ζηηο αλάινγεο θηήζεηο εδαθψλ πνπ είραλ ζηελ θαηνρή 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε απέξαληε έθηαζε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ηελ θαζηζηά άηξσηε 

απφ ηε λαπηηθή ηζρχ. Ζ γεσπνιηηηθή ζεσξία ηνπ Mackinder έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ελλνηψλ ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ παγθφζκησλ 

ηάμεσλ, ηηο νπνίεο ζπλαληνχκε κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ9.  Αιιά αθφκα θαη 

ζην μεθίλεκα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ζπλαληάκε ην «Μεγάιν Παηρλίδη» ηνπ 19νπ αηψλα, 

κε πξσηαγσλίζηξηεο ηηο δχν ππεξδπλάκεηο, ΖΠΑ θαη Ρσζία. Οη ΖΠΑ θαηεμνρήλ 

λαπηηθή δχλακε θαη ε Ρσζία κία θαζ‟ φια αραλήο ρεξζαία δχλακε, πνπ εκθαλίδεηαη 

ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην κε ηελ απεηιή ηνπ ζνβηεηηθνχ κπινθ, πνπ ηελ ελδηέθεξε ε 

εδαθηθή επέθηαζε θαη θπξηαξρία. Ζ θαηάζηαζε απηή έθεξε δχν θφζκνπο, δχν 

ππξήλεο ηζρχνο, ξεπζηή θαηάζηαζε θαη γεσπνιηηηθέο πεξηνρέο νκαδνπνηεκέλεο ζε 

δχν κεγάιεο γεσζηξαηεγηθέο πεξηνρέο.  

Ζ γεσπνιηηηθή ζεσξία ηνπ Mackinder μεθηλάεη κε ην «Μοσλό» (1904), φξνο ν 

νπνίνο «πεξηγξάθεη ηα ηεξάζηηα θξνύξηα ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ηα νπνία είραλ 

εζσηεξηθέο ή αξθηηθέο ιεθάλεο απνξξνήο, θαζώο επίζεο θαη ζεκαληηθνύο θπζηθνύο 

πινπηνπαξαγσγηθνύο πόξνπο θαη ηαπηόρξνλα βξίζθνληαλ έμσ από ηελ πεξηνρή 

δξάζεο ησλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ10».  

 

 

 

 

 

                                                             
7 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 68 
8 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 216 
9 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 218 
10 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 376  
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Υάπηηρ 1: Mackinder‟s „Pivot‟ and „Heartland‟ Area 

 

Πεγή: Central Asia, «Politics, Peaks and Valleys»,  

http://politicspeaksvalleys.wordpress.com/category/central-asia/page/2/ , 17/3/2011 

ηε ζπλέρεηα ν Mackinder αλαπηχζζεη ιίγν αθφκα ηε γεσπνιηηηθή ηνπ ζεσξία 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «Κενηπική Γη» (1919), ζέινληαο λα ππνδειψζεη ηελ ηφηε 

απξνζπέιαζηε ζε κεγάιν βαζκφ θαξδηά ηεο Αζίαο. Κάιππηε νπζηαζηηθά ηελ ίδηα 

πεξηνρή κε ην «Μνριφ», κε ηε δηαθνξά φηη ηψξα ε «Κεληξηθή Γε» επεθηείλεηαη 

ζεκαληηθά πξνο ηε Γύζε εληόο ηεο Δπξώπεο, έηζη ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ιεθάλεο 

ηεο Βαιηηθήο θαη ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο11». Δίρε πξνβιέςεη πσο ε «Κεληξηθή Γε» 

(Αλαηνιηθή Δπξψπε – Ρσζία – Κεληξηθή Αζία) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηεί ην 

απφιπην θέληξν ηεο παγθφζκηαο ηζρχνο, δηφηη δηαζέηεη κία ηεξάζηηα πεγή θπζηθψλ 

πφξσλ, έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθφ δπλακηθφ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο12, πνπ φπνηα 

δχλακε ηηο θαηέρεη ζα ηεο απέθεξε ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα. Δπίζεο, ζεσξνχζε πσο 

δηα ηεο ρεξζαίαο νδνχ νη εδαθηθέο θηήζεηο ήηαλ επθνιφηεξεο απφ ηηο λαπηηθέο, 

εηδηθφηεξα γηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αζίαο, απ‟ φπνπ κπνξνχζεο λα 

θαηεπζπλζείο θαη αλαηνιηθά θαη δπηηθά. Έηζη, έβιεπε ηελ εμαζζέληζε ηεο λαπηηθήο 

ηζρχνο, νη εδαθηθέο επηθξάηεηεο ησλ νπνίσλ ελψλνληαλ κεηαμχ ηνπο κε ζάιαζζα θαη 

ηελ ζεκαληηθή αλάδεημε ηεο ρεξζαίαο δχλακεο ηεο «Κεληξηθήο Γεο».   

                                                             
11 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζει. 374 
12

 Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζειο. 238-241  

http://politicspeaksvalleys.wordpress.com/category/central-asia/page/2/
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Σν ζελάξην ηνπ Mackinder γηα ηνλ κεηαπνιεκηθφ θφζκν ήζειε ηελ «Κεληξηθή 

Γε» λα κελ βξίζθεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ην λαπηηθφ θφζκν, αιιά φηη ζπλδεφηαλ κε 

απηφλ ζε κία λέα γεσπνιηηηθή πεξηνρή πνπ πεξηειάκβαλε ηνλ Βφξεην Αηιαληηθφ – ηνλ 

«Δλδηάκεζν Χθεαλφ» - θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή13. Απηή ε πεξηνρή απνηεινχζε κία λέα 

δηεπξπκέλε Γχζε ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ Αλαηνιή. Ο Mackinder εμέιημε ηε 

γεσπνιηηηθή ηνπ ζεσξία, δηφηη έηζη ζα δηαζθαιηδφηαλ κία ηζνξξνπία ηζρχνο αλάκεζα 

ζε Γχζε θαη Αλαηνιή, δηαζθαιίδνληαο φηη θακία απφ απηέο ηηο δχν παγθφζκηεο 

δπλάκεηο δελ ζα θπξηαξρνχζε ζηνλ θφζκν, αιιά αληηζέησο φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ θηφιαο. Οπζηαζηηθά, απηφ καο απνδεηθλχεη φηη ν ξσζηθφο επεθηαηηζκφο 

είρε ζηφρν λα επεθηαζεί ρεξζαία θη έπεηηα λα κεηαηξαπεί ζε λαπηηθή δχλακε 

(ππνβξχρηα), θη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ ηξηπηχρνπ ηνπ 

Mackinder, φηη φπνηνο θπξηαξρεί ζηελ Παγθφζκηα Νήζν ειέγρεη ηνλ Κφζκν. Απηφ 

απνδεηθλχεη φηη ν Mackinder άιιαμε ειαθξψο ηε ζεσξία ηνπ σο πξνο ηηο ρεξζαίεο θαη 

λαπηηθέο δπλάκεηο. Κη έηζη, ν κεηαγελέζηεξνο ηνπ Mackinder, Spykman κεηεμέιημε ηε 

γεσπνιηηηθή ζεσξία ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ σο πξνο απηφ ην ζεκείν, έρνληαο σζηφζν 

ηελ ίδηα γεσπνιηηηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ.     

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Ρσζίαο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θη απηφ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη απνηειεί έλα ζπλδεηηθφ θφκβν ηεο Δπξαζίαο. Αληίζηνηρα, ν Mackinder 

αλαθέξζεθε ζε κία επίζεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γεσγξαθηθή πεξηνρή, απηή ηεο 

Δπξαζίαο («Μνριφο»), ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηε κεηά-ςπρξνπνιεκηθή θαηάζηαζε 

αιιά θαη ηνπνζεζία ησλ κεγαιχηεξσλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζήκεξα. Ζ γεσπνιηηηθή ζεσξία ηνπ Mackinder αλαθεξφηαλ ζηελ επηθξάηεζε κίαο 

ρψξαο ζηελ πεξηνρή απηή, ελψ ζήκεξα ζπλαληνχκε ηφζν ηηο ΖΠΑ φζν θαη ηε Ρσζία 

ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξαζίαο. Οη ΖΠΑ πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε Ρσζία ζην λα 

αλαθάκςεη σο παγθφζκηα δχλακε θαη λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ ΔΔ κέζσ ησλ 

αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, πξναζπηδφκελε ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. Αληίζηνηρα θαη νη 

ΖΠΑ πξναζπίδνληαη ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ε ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έρεη 

θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Οη ΖΠΑ δειαδή, εθκεηαιιεχνληαη ην κεηνλέθηεκα 

ηεο ξσζηθήο επεθηαηηθήο ζθαίξαο επηξξνήο θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε δηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα. πγθεθξηκέλα, ε Γεσξγία θαη ην Αδεξκπατηδάλ έρνπλ εθθξάζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο λα γίλνπλ κέιε ηνπ ΝΑΣΟ. Δπίζεο, νη ΖΠΑ πξνζπαζνχλ λα 

κεηψζνπλ ηε ξσζηθή ελεξγεηαθή εμάξηεζε, αλαπηχζζνληαο λένπο ελεξγεηαθνχο 

                                                             
13 

Geoffrey Parker, «Γεσπνιηηηθή – Παξειζόλ, Παξόλ θαη Μέιινλ», εηξά: Ο Κφζκνο Υσξίο χλνξα, Δθδφζεηο ΡΟΔ, 

Οθηψβξηνο 2002, ζειο. 253-2454  

 



15 

 

δξφκνπο απφ ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηελ Καζπία Θάιαζζα, δηακέζνπ ηνπ Καπθάζνπ 

κέρξη ηελ Σνπξθία (BTC, BTE, Nabucco, Trans-Caspian Pipeline), σο κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο. Σν πεξίεξγν ηεο ακεξηθαληθήο ζηξαηεγηθήο είλαη φηη απφ απηνχο 

ηνπο ελεξγεηαθνχο αγσγνχο, ε ίδηα δελ εθνδηάδεηαη κε πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην, αιιά 

έηζη πεηπραίλεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε ην λα 

δηαθνξνπνηεί ηηο εμαγψγηκεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία, 

θαζψο επίζεο κεηψλεη ηελ κειινληηθή ηεο δπλαηφηεηα λα θαηαζηεί πεξηθεξεηαθή 

δχλακε  ηεο Δπξαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο γεσπνιηηηθέο ζεσξίεο πνπ αλαπηχμακε 

ζπκπίπηνπλ ζήκεξα κε ηελ πεξηνρή ηνπ «Μνρινχ» ηνπ Mackinder θαη ηελ «Κεληξηθή 

Γε» ηνπ Spykman. Οη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο. Σα γεσπνιηηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο Ρσζίαο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δ.Δ. δελ είλαη απαξαίηεην λα νδεγήζνπλ 

ζε „ληθεηέο‟ θαη „ρακέλνπο‟. Ζ έθβαζε ηεο νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο, ηνπ 

γεσπνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ζπκκαρηψλ, ζα θξηζνχλ απφ ηνπο αγσγνχο 

θπζηθνχ αεξίνπ, γηα ην πνηνο ζα ππεξέρεη ζε ηζρχ.  

Δλ θαηαθιείδη, νη πην ζεκαληηθνί πφιεκνη ζηελ αλζξσπφηεηα έγηλαλ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηνπ πιαλήηε. Ζ Τςειή Γεσζηξαηεγηθή βαζηδφηαλ θαη 

απαηηνχζε ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ελεξγεηαθψλ 

δξφκσλ, φπσο νη πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπ Καπθάζνπ14. Ζ γεσπνιηηηθή 

ηεο ελέξγεηαο βξίζθεηαη κέζα ζε έλα πιαίζην επηξξνψλ, αιιειεμαξηήζεσλ θαη 

ζπκκαρηψλ ζε ρψξεο-παξαγσγνχο θαη ζε ρψξεο-αγνξαζηέο θαη θαζνξίδεηαη κε 

νηθνλνκηθνχο, ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο φξνπο. Καζνξίδεηαη δειαδή, ε δηάζεζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ησλ ρσξψλ-παξαγσγήο, ν ηξφπνο θαη ν δξφκνο δηέιεπζεο 

ησλ ελεξγεηαθψλ αγαζψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ αληίζηξνθσλ ρξεκαηνξξνψλ πξνο 

απηέο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθψλ ζπκβνιαίσλ κε ηηο ρψξεο-αγνξαζηέο15. Σα 

εηζξεφκελα απηά πνζά αλεβάδνπλ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο-παξαγσγνχ, ε 

νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεσπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε 

εγέηηδα δχλακε. Ζ ρψξα-παξαγσγφο γλσξίδεη φηη ην ελεξγεηαθφ αγαζφ πνπ εμάγεη 

είλαη απαξαίηεην γηα ηε ρψξα-αγνξαζηή θη απηφ ηεο δίλεη ην πιενλέθηεκα λα 

δηαρεηξηζηεί ηε γεσπνιηηηθή ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αγσγψλ φπσο ε 

ίδηα επηζπκεί. Μπνξεί λα επηιέμεη κε πνηεο ρψξεο ζα δεκηνπξγήζεη ζπκκαρίεο, ζε 

πνηεο ρψξεο ζα δηαλείκεη ην ελεξγεηαθφ ηεο αγαζφ θαη πσο ζα απνδπλακψζεη άιινπο 
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 Υνχλδξεο Γεψξγηνο, «Ζ Ρσζηθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηελ Αζία», Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Γηαηξηβή 

Φεβξνπάξηνο 2009, ζει. 4  
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αληηπάινπο. Ζ γεσπνιηηηθή ηεο ελέξγεηαο είλαη πξάγκαηη έλα φπιν άζθεζεο 

πνιηηηθήο.    
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Κεθάλαιο 2: Η ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ / ΔΞΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΤΡΧΠΗ 

 

Σα 27 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ εθρσξήζεη ηελ εζληθή ηνπο 

θπξηαξρία ή έζησ θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή πνιηηηθή, σζηφζν ε 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή παξακέλεη επζχλε ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο16. Σν θάζε θξάηνο-

κέινο ζε εζληθφ επίπεδν είλαη απηφ πνπ ζα πάξεη ηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ ή πεηξειαίνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ ππνδνκψλ17. Ζ Δπξψπε 

αλεζπρεί γηα ην αλ ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηελ επξσπατθή ελεξγεηαθή δήηεζε θπζηθνχ 

αεξίνπ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ θαη ηεο κεηνχκελεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο 

παξαγσγήο. Αλεζπρεί επίζεο θαη γηα εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ζπγθεθξηκέλα απηφλ 

ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο. Απηή ε αβεβαηφηεηα θαη αλεζπρία εθθξάζηεθε θαη 

ζην 110ν πλέδξην ησλ Μειψλ, ζην νπνίν ζπδεηήζεθε ε επξσπατθή εμάξηεζε απφ ηηο 

ξσζηθέο ελεξγεηαθέο πεγέο θαη ηελ πηζαλφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο απφ ηε Ρσζία18.  

 πλνιηθά, ε Δ.Δ. παξαπάλσ απφ ηε κηζή ηεο ελεξγεηαθή αλάγθε ηελ θαιχπηεη 

απφ ηηο εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί, νη νπνίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Ρσζία 

θαη απφ ηε Μέζε Αλαηνιή. Ζ δεχηεξε φκσο βξίζθεηαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε νπφηε 

θαη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ζηαζεξφ ζχκκαρν ηεο Δ.Δ. ιφγσ ησλ αλαηαξαρψλ. 

Σν IEA (International Energy Agency) πξνβιέπεη φηη ε παγθφζκηα κειινληηθή 

ελεξγεηαθή δήηεζε ζα απμεζεί ζε ηέηνηα επίπεδα πνπ ζα απαηηεζνχλ $16 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε θαηλνχξηεο επελδχζεηο19. Δπνκέλσο, κία επξσπατθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή θξίλεηαη ζεκαληηθή. Χο γλσζηφλ, ε Δ.Δ. δελ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή, αιιά εζληθή. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 1998 εγθαζηδξχζεθε έλα πιαίζην 

θαλφλσλ θαη ζπκθσληψλ κε βάζε ηνλ Δνεπγειακό Υάπηη, κε ηνλ νπνίν πξνσζείηαη ε 

εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

                                                             
16 

Paul Belkin, «The European Union’s Energy Security Challenges», Congressional Research Service, CRS Report for 

Congress, Order Code RL33636, Updated January 30, 2008, ζει. 1  
17 

Paul Belkin, «The European Union’s Energy Security Challenges», Congressional Research Service, CRS Report for 

Congress, Order Code RL33636, Updated January 30, 2008, ζει. 1  
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 Paul Belkin, «The European Union’s Energy Security Challenges», Congressional Research Service, CRS Report for 

Congress, Order Code RL33636, Updated January 30, 2008, ζει. 2  
19 
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πξνκεζεηψλ, δειαδή κία πην ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ πξνκεζεπηψλ.    

Σα κπίζιμα ζημεία ηυν εςπώ-πυζικών ζσέζευν ζηον ηομέα ηος θςζικού 

αεπίος: Ζ ζπκθσλία αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηε Γεξκαλία ην 2005 γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ North European Gas Pipeline (NEGP), ν νπνίνο ζα πεξλά θάησ απφ ηε Βαιηηθή 

Θάιαζζα, βξίζθεη ηε Γεξκαλία ζχκθσλε θαη αηζηφδνμε φηη ν αγσγφο απηφο ζα 

εληζρχζεη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ζα δηαζθαιίζεη ηελ ελεξγεηαθή πξνκήζεηα ηφζν 

ηεο Γεξκαλίαο φζν θαη ηεο Δπξψπεο. Κάπνηεο άιιεο φκσο επξσπατθέο ρψξεο, κέζα 

ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ε Πνισλία θαη ε Ληζνπαλία, ελαληηψζεθαλ ζε απηφ ην 

ζρέδην γηα ην ιφγν φηη πξνζπεξλά απηέο ηηο δχν ρψξεο θαη φηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

ελεξγεηαθή ηνπο αζθάιεηα. Γηα ην ελ ιφγσ ζρέδην αλεζπρίεο εμέθξαζε θαη ε νπεδία, ε 

νπνία πηζηεχεη φηη απμάλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ξσζηθήο ζηξαηησηηθήο επίβιεςεο θαη 

ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζην ζηξαηεγηθφ θνκβηθφ ζεκείν ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο20. Οη 

αλεζπρίεο απηέο ινηπφλ, απαηηνχλ κία πην νξγαλσκέλε επξσπατθή ελεξγεηαθή 

ζηξαηεγηθή. 

 ην θξίζηκν ζεκείν θακπήο ησλ επξψ-ξσζηθψλ ζρέζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

νη θξίζεηο-δηακάρεο κε ηελ Οςκπανία θαη ηε Λεςκοπυζία, ην 2006 θαη 2007 αληίζηνηρα, 

νη νπνίεο πξνθάιεζαλ αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο ζηελ επξσπατθή εμάξηεζε απφ ηε 

Ρσζία. Ζ ξψζν-νπθξαληθή δηακάρε γηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θαηέιεμε ζηε δηαθνπή 

ηεο παξνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Σν ζεκαληηθφ φκσο δελ είλαη απηή ε θαζεαπηή ε 

δηαθνπή, αιιά ην γεγνλφο φηη κέζα ζε ιίγεο ψξεο επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Απζηξία, 

ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία θαη ε Πνισλία αλέθεξαλ κείσζε θαηά 30% ζηελ πίεζε ησλ 

αγσγψλ ηνπο21. Απηή ε ελεξγεηαθή θξίζε δείρλεη φηη ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Δ.Δ. 

είλαη απφιπηα εθηεζεηκέλε θαη ηξσηή αθφκα θαη απφ κε εζθεκκέλεο δηαθνπέο παξνρήο 

θπζηθνχ αεξίνπ. Καη θπζηθά, ηίζεηαη θαη πάιη ην εξψηεκα απφ ηελ Δπξψπε γηα ην θαηά 

πφζν είλαη αμηφπηζηε ε Ρσζία σο ελεξγεηαθφο ζπλεξγάηεο θαη ζε ηη βαζκφ επηζπκεί ή 

επηδηψθεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα σο πνιηηηθφ φπιν. Παξ‟ φιν φκσο πνπ νη 

επξσπαίνη ζνξπβήζεθαλ απφ απηή ηελ εμέιημε ησλ επξψ-ξσζηθψλ ζρέζεσλ, ήδε απφ 

                                                             
20 

Paul Belkin, «The European Union’s Energy Security Challenges», Congressional Research Service, CRS Report for 

Congress, Order Code RL33636, Updated January 30, 2008, ζει. 4  
21 
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Congress, Order Code RL33636, Updated January 30, 2008, ζει. 4  
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ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έρνπλ ππνγξάςεη καθξνρξφληεο δηκεξήο ελεξγεηαθέο 

ζπκθσλίεο, εηαηξείεο απφ ρψξεο φπσο ε Ηηαιία, ε Απζηξία, ε Βνπιγαξία θαη ε εξβία22.  

Δςπυπαφκή ενεπγειακή καηανάλυζη ζε απιθμούρ: Σα 27 θξάηε-κέιε ηεο 

Δ.Δ. θαηαλαιψλνπλ πεξίπνπ ην 17% ηεο παγθφζκηαο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο23. ηελ Δπξψπε κφλν ε θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θζάλεη ζην 

57% θαη ην 2030 αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 65%, δειαδή ην 80% ηεο παγθφζκηαο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο24. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε εγρψξηα 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θάπνησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, πνπ είλαη ζρεδφλ απφιπηα 

εμαξηεκέλεο απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην.  

Πίνακαρ 1: Imported Gas and Gas from Russia 

Πεγή: Paul Belkin, «The European Union’s Energy Security Challenges», Congressional 

Research Service, CRS Report for Congress, Order Code RL33636, Updated January 30, 

2008, ζει. 6 

 
 

 

Country  Dependence on Imported 

Gas, 2005 

Total Gas Consumed, 

Imported from Russia 

Austria   88% 74% 

Czech Republic 98% 70% 

Estonia 100% 100% 

France 98% 26% 

Finland 100% 100% 

Germany 81% 39% 

Italy 85% 30% 

Poland  70% 50% 

Source: International Energy Agency; Eurostat; British Petroleum.  
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Κεθάλαιο 3: Η ΡΧΙΑ Χ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΤΝΑΜΗ 

 

Ζ πεξίνδνο πξνεδξίαο ηνπ Putin 2000 έσο 2008 θαηάθεξε λα αλαηξέςεη ηα 

κέρξη ηφηε δεδνκέλα γηα ηε Ρσζία. Καηάθεξε λα αλαγελλήζεη ηε Ρσζία θαη λα ηελ 

θαηαζηήζεη κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Ο Putin κε 

κεγάιε δεμηνηερλία ρξεζηκνπνίεζε πνιχ θαιά ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Ρσζίαο 

ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, θαζηζηψληαο ηελ ηθαλή λα αιιάμεη ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνίεζε ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο ηζρχνο σο κέζν 

άζθεζεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο επηξξνήο. Απηνχ ηνπ είδνπο επηξξνήο ηελ 

ζπλαληάκε ζηελ ελεξγεηαθή ηεο ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ πςειή εμάξηεζή ηεο απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην.  

Βιέπνπκε ηε Ρσζία λα επηζηξέθεη δπλακηθά ζην εμαηξεηηθήο γεσπνιηηηθήο 

ζεκαζίαο ελεξγεηαθφ παηρλίδη, δηεθδηθψληαο ελεξγεηαθνχο πφξνπο απφ ηελ επξαζηαηηθή 

πεξηνρή. Ζ Δ.Δ. απνηειεί κία δπλακηθή αγνξά ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα ην ξσζηθφ 

θπζηθφ αέξην ην νπνίν πξνκεζεχεηαη. Απφ ηελ άιιε θαη ε Ρσζία ρξεηάδεηαη ηελ 

ηερλνγλσζία ηεο Δ.Δ., ε νπνία σζηφζν πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηελ θαηάζηαζε 

εμάξηεζήο ηεο απφ ηε Ρσζία. Απηέο νη δχν δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ κία ζρέζε 

ζπλεξγαηηθή φζν θαη ζπγθξνπζηαθή, πξνζπαζψληαο θαη νη δχν λα δηεθδηθήζνπλ κεξίδην 

ηζρχνο απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα, κέζα ζε κία ήδε ππάξρνπζα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο.  

Ζ Ρσζία πξνζπαζεί λα ελζσκαησζεί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη λα θάλεη 

άλνηγκα ζηελ επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο, γηα ην ιφγν απηφ ην 2000 μεθίλεζαλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ έληαμε ηεο κεγάιεο απηήο νηθνλνκηθήο δχλακεο ζηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ – ΠΟΔ (WΣO). Ζ Μφζρα αληηιήθζεθε πσο ε εζληθή 

ηεο αζθάιεηα, ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη ε νηθνλνκία ηεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο. Έηζη, πξνβαίλεη ζε αθφκα κία θίλεζε ζηξαηεγηθήο, ηελ θπξίαξρε εηαηξεία 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Ρσζία, Gazprom. Ήδε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ην 1991 ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηε Ρσζία πνπ ειέγρεη ην κνλνπψιην ηνπ 

ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ θξαηηθά, είλαη ε Gazprom25. Ζ Ρσζηθή Κπβέξλεζε θαηέρεη 

παξαπάλσ απφ ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο. Ζ Gazprom έρεη ην κνλνπψιην ησλ αγσγψλ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειέγρεη ζρεδφλ ην 90% ηεο ξσζηθήο παξαγσγήο αεξίνπ θαη πάλσ 

απφ ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ παγθνζκίσλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. Αθφκε, ειέγρεη 
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ην 16% ησλ ξσζηθψλ απνζεκάησλ αεξίνπ26. Δπηπξνζζέησο, απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

κνλαδηθφ ρνξεγφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο, παξέρνληάο ηεο ην 25% 

απφ ηνπο θφξνπο27. Ζ Gazprom απνδεηθλχεηαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηε ξσζηθή εγεζία, 

δηφηη παξέρεη ην 76% ηεο παξαγσγήο ηεο ζηηο ξσζηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο 

ηεο, θαηάζηαζε ε νπνία βνεζάεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ πηέζεσλ28. Σν θπζηθφ 

αέξην είλαη ην επηθξαηέζηεξν θαχζηκν εγρψξηαο ξσζηθήο θαηαλάισζεο, κε απνηέιεζκα 

ηα 1.700 ηξηο θπβηθά κέηξα απνζέκαηα αεξίνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ εγρψξηα αγνξά αιιά 

θαη λα ηελ θαζηζηά πξψηε ζηηο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ παγθνζκίσο29. ζνλ αθνξά 

ζηηο εηζαγσγέο ηεο Δ.Δ. απφ ηε Ρσζία ην 2005 αλήιζαλ ζην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ30. ζνλ αθνξά ζηελ Δπξσπατθή αγνξά, ηα δχν ηξίηα (2/3) 

ησλ εζφδσλ ηεο Gazprom πξνέξρνληαη απφ ηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο. Πνιινί 

εηδηθνί αλαθέξνπλ πσο αλ πξφθεηηαη ε Gazprom λα αλαδεηρζεί ζε κία βηψζηκε 

επηρείξεζε, ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα απμήζεη ηηο εγρψξηεο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

λα ηηο πξνζαξκφζεη θνληά ζηα επίπεδα ηεο παγθφζκηαο ηηκήο ηεο αγνξάο κέρξη ην 

201131. Ζ Gazprom εθηφο ηνπ φηη είλαη ν κεγαιχηεξνο θάηνρνο απνζεκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ, δηαζέηεη θαη ην κεγαιχηεξν δίθηπν αγσγψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θζάλνληαο 

ηα 150.000 ρικ., κε 43 ζηαζκνχο ζπκπίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ επίζεο ειέγρεη 

ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νκίινπο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξείεο32. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Πξφεδξνο Πνχηηλ ραξαθηήξηζε ην 2003 ηε Gazprom ζαλ 

έλα πνιηηηθψο παλίζρπξν θαη νηθνλνκηθφ κνριφ επηξξνήο πάλσ ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν33.      

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηεο EIA – Energy Information 

Administration – γηα ην θπζηθφ αέξην ηεο Ρσζίαο, έρνπλ σο εμήο: «ε Ρσζία έρεη ηα 

κεγαιύηεξα θνηηάζκαηα θπζηθνύ αεξίνπ ζηνλ θόζκν πνπ αλέξρνληαη ζηα 1.680 Tcf 
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(ηξηζεθαηνκκύξηα θπβηθά πόδηα), ζύκθσλα κε ην Oil and Gas Journal (2008), πνζό 

δηπιάζην ζε ζρέζε κε ηα θνηηάζκαηα ηνπ δεύηεξνπ παγθνζκίσο παξαγσγνύ θπζηθνύ 

αεξίνπ πνπ είλαη ην Ηξάλ. Σν 2006 ε Ρσζία ήηαλ ε κεγαιύηεξε ρώξα-παξαγσγόο ηνπ 

θόζκνπ (23,2 Tcf). Ζ παξαγσγή ηνπ 2007 ζπλνιηθά έθζαλε γύξσ ζηα 23,1 Tcf, από ηα 

νπνία ην 85% (19,4 Tcf) έρεη παξαρζεί από ηελ Gazprom. Ζ πξόβιεςε ηεο ξσζηθήο 

θπβέξλεζεο σο πξνο ηελ παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ είλαη ζπλνιηθά 31,1 Tcf  έσο ην 

2030. Ζ πξόβιεςε ηεο Gazprom γηα ηελ παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ αλαθέξεηαη ζε 

κέηξηα άλνδν 1-2% ην ρξόλν έσο ην 201034». 

Οη βηνκεραλίεο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθνί παίθηεο ζηελ 

παγθφζκηα ελεξγεηαθή αγνξά, ηφζν γηα ηελ Δπξψπε φζν θαη γηα ηελ Δπξαζία. Ζ Ρσζία 

θαηέρεη πάλσ απφ ην 30% ησλ παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ θαη νπζηαζηηθά ε 

επηηπρία απηήο ηεο απμαλφκελεο ζπγθέληξσζεο νθείιεηαη ζην φηη ηα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο35. Έλαο αθφκε ιφγνο 

πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζε απηή ηελ επηηπρία είλαη ην απνιπηαξρηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ππφ 

ηελ απζηεξή θαη ζηελή επνπηεία ηνπ Πξνέδξνπ Vladimir Putin, πξψελ αμησκαηηθφ ηεο 

KGB ππεξεζία ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ36. Σφζν ε εγεζία ησλ εηαηξεηψλ θπζηθνχ 

αεξίνπ – πεηξειαίνπ φζν θαη ε Ρσζηθή Κπβέξλεζε θπξηαξρνχληαη απφ πξψελ κέιε ηεο 

ξσζηθήο ππεξεζίαο ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε επνλνκαδφκελε σο Federal 

Security Service (FSB)37. Γηα παξάδεηγκα, ν αξρεγφο ηεο Gazprom, ν Alexei Miller, 

εξγάζηεθε γηα ηνλ Putin ζην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο ζέζεηο „θιεηδηά‟ ζηε Gazprom είλαη επαλδξσκέλεο 

απφ πξψελ κέιε ηεο KGB/FSB. Δπίζεο, ν λπλ Πξφεδξνο ηεο ρψξαο, Νηηκίηξη 

Μεληβέληεθ, απφ ην 2000 έσο θαη ην 2005 είρε δηαηειέζεη Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο 

ηεο Gazprom38.    

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ αχμεζαλ ηε ξσζηθή 

ηζρχ θαη θαηέζηεζαλ ηε Ρσζία κία ελεξγεηαθή δχλακε, ζα πξνζζέζνπκε ηε ζπλεξγαζία 

ηεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Gazprom ζχλαςε 

νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο κε ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, 
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Σνπξθκεληζηάλ, Σαηδηθηζηάλ, Κηξγηζηάλ), απφ ηα νπνία αγνξάδεη θπζηθφ αέξην ζε πνιχ 

ρακειέο ηηκέο θαη ην εμαγάγεη ζηελ αγνξά ηεο Δπξψπεο ζε παγθφζκηεο φκσο ηηκέο 

αγνξάο. Ζ ελδπλάκσζε ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηζρχνο θζάλεη κέρξη θαη 

ηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν, ηελ Σνπξθία, αιιά θαη ηελ Διιάδα κε ηνλ αγσγφ Μπνπξγθάο 

– Αιεμαλδξνχπνιε, ε ζπκθσλία ηνπ νπνίνπ ππεγξάθε ην 2007. Αμίδεη αθφκε, λα 

ζεκεηψζνπκε ηελ ελεξγεηαθή ζπκκαρία Ρσζίαο – Ηξάλ – Καηάξ, ηε δεκηνπξγία 

ζχκπξαμεο ζηνλ θιάδν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο 22/10/2008, δειαδή ηελ απφ θνηλνχ 

εμφξπμε θαη παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζην 50% 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο39. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα δνχκε παξαθάησ ζηνλ 

πίλαθα ηηο ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ αλά έηνο.  

Πίνακαρ 2: Υψξεο κε Μεγαιχηεξα Απνζέκαηα Φπζηθνχ Αεξίνπ/Δηήζηα Παξαγσγή 

Πεγή: Energy point, Energy – Efficiency – Ecology – Economy, «Ρσζία Δλεξγεηαθή 

Τπεξδύλακε», Σεχρνο 18 – Γεθέκβξηνο 2008, ζει. 31 

Καηάηαξη  Υώπα  Δξακπιβυμένα 
Αποθέμαηα 

(ηπιρ. κςβικά 
μέηπα) 

Δηήζια 
Παπαγυγή  

1 Ρσζία  1.680 22,4 

2 Ιπάν  974 3,5 

3 Καηάξ  930 1,4 

4 αοςδική Απαβία 250 2,3 

5 Ζλσκέλα Αξαβηθά 
Δκηξάηα 

220 1,64 

6 Ηνυμένερ 
Πολιηείερ 
Αμεπικήρ 

190 18,8 

 

πσο ειέρζε παξαπάλσ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ 

ηεο Ρσζίαο πεγαίλεη ζηελ (Αλαηνιηθή) Δπξψπε θαη ζηηο πξψελ θνκνπληζηηθέο ρψξεο. 

Δπεηδή, ινηπφλ, ε Ρσζία είλαη ν θπξηφηεξνο πξνκεζεπηήο αεξίνπ ηεο Δπξψπεο, απηφ 

ηεο δίλεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ηνπο θπζηθνχ αεξίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά 

κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ πνζφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ην 
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2004 πνπ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 7,1 ηξηο θπβηθψλ κέηξσλ, ηα 6,7 ηξηο θπβηθά κέηξα 

αληηζηνηρνχζαλ ζηελ Δπξψπε40.  

Πίνακαρ 3: Dependence Upon Russian Natural Gas by Selected Countries, 2004 

 Πεγή: Bernard A. Gelb, «Russian Natural Gas: Regional Dependence», Congressional 

Research Service, CRS Report for Congress, Order Code RS22562, Updated January 18, 

2007, ζει. 2
 

Natural Gas Imports From Russia 

Country Quantity 
(billion cu. 

ft. / yr)  

% of Domestic Consumption 

Germany 1.290 39% 

Italy 855 31% 

Ukraine  850a  40%a 

Belarus 698 99% 

Turkey 506 65% 

France 406 24% 

Hungary 318 64% 

Czech Republic 253 77% 

Austria  212 69% 

Poland  212 43% 

Finland  163 98% 

Romania  138 22% 

Lithuania  103 100% 

Bulgaria  99 99% 

Netherlands  94 6% 

Greece  78 82% 

Moldova  77 100% 

Latvia  62 100% 

Georgia  39 100% 

Sweden  39 b 

Estonia  34 100% 
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Slovenia  20 52% 

Belgium  7 1% 

Denmark  c b 

Ireland  c b 

Portugal  c b 

Spain  c b 

United Kingdom  c b 

 
a. Estimate by CRS based on several disparate published and Internet sources. 
b. Zero or less than 0.5%. 
c. Zero or less than 500 million cubic feet. 

πκπεξαίλνπκε παξαπάλσ απφ ηνλ πίλαθα πσο απφ ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ηνπ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ην 98% κε 100% θαηαλαιψζεθε απφ θξάηε πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο, δειαδή απφ ηε Λεπθνξσζία, ηε Βνπιγαξία, ηελ 

Δζζνλία, ηε Φηιαλδία, ηε Γεσξγία, ηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία θαη ηε Μνιδαβία. 

Αληηζέησο, ηα πνζνζηά θαηαλάισζεο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ είλαη πην ρακειά. Καη 

φζνλ αθνξά ζηελ Οπθξαλία, ην πνζνζηφ ηεο είλαη 40% γηαηί εηζάγεη κέξνο θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη απφ ην Σνπξθκεληζηάλ41. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ε Μφζρα πξνζπαζεί 

λα δηεηζδχζεη ζηελ επξσπατθή αγνξά αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, ζηνρεχνληαο έηζη 

ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο δχλακεο παγθνζκίσο θαη ζηνρεχνληαο ζε πνιιά 

κέησπα ηαπηνρξφλσο.        
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Κεθάλαιο 4: ΟΙ ΔΤΡΧ – ΡΧΙΚΔ ΥΔΔΙ ΓΔΝΙΚΑ  

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1950 ε ηφηε νβηεηηθή πνιηηηθή έδηλε έκθαζε ζην θάξβνπλν θαη 

ζηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα σο θχξηα πεγή ελέξγεηαο, παξακειψληαο ην  πεηξέιαην 

θαη ην αέξην. Σφηε δίλαλε έκθαζε ζηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη θαζφινπ ζην θπζηθφ 

αέξην. Σέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 φκσο, αληηιήθζεθαλ ηα ηεξάζηηα απνζέκαηα 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηέζεηαλ θαη πσο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απηά κειινληηθά, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε κία θιηκαθνχκελε αλάπηπμε ησλ 

πεγψλ απηψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ εζσηεξηθή δήηεζε ελέξγεηαο θαζψο επίζεο 

θαη λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εμαγσγέα. Απηή ε πνιηηηθή ζπλερίδεηαη κέρξη θαη 

ζήκεξα. Ζ ζνβηεηηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπ αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ βαζίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη απνηεινχλ ηηο πην θζελέο πεγέο ελέξγεηαο ηφζν σο πξνο ηε ρξήζε φζν θαη 

σο πξνο ηελ παξαγσγή. Σν 80% ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ηεο ΔΓ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ην 90% ησλ ελεξγεηαθψλ 

απνζεκάησλ εληνπίδνληαη ζηηο Αζηαηηθέο πεξηνρέο ηεο ΔΓ. Χζηφζν, έλαο αθφκε 

ιφγνο πνπ ε ζνβηεηηθή πνιηηηθή άξρηζε λα δίλεη έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή είλαη 

ε ειθπζηηθφηεηα πνπ αζθείηαη ζηηο εμαγσγέο, δειαδή έλα κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επηξξνήο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε.  

Ο θχξηνο δείθηεο αλάπηπμεο ηεο ζνβηεηηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ην 

δίθηπν ησλ αγσγψλ. Ήδε απφ ην 1965 ην δίθηπν ησλ αγσγψλ δηπιαζηάζηεθε ζε κήθνο, 

κε κέζν πεξίπνπ φξν εηήζηαο πξνζζήθεο πάλσ απφ 5.000 ρηιηφκεηξα. Δπίζεο, κία 

αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζηε δηάκεηξν ησλ αγσγψλ, ε νπνία ην 1964 μεθίλεζε απφ 40 

ίληζεο, θζάλνληαο ην 1972 ηηο 48 ίληζεο42. Απηή ε αχμεζε ηφζν ηνπ κήθνπο φζν θαη ηεο 

δηακέηξνπ θαηέζηεζε εθηθηή ηελ αχμεζε ηεο κεηαθεξφκελεο πνζφηεηαο ηνπ αεξίνπ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ απμήζεθε ην 1965 απφ 113 

δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα, ζε 231 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα ην 197343.   

Ήδε απφ ην 1960 ην θπζηθφ αέξην απνηεινχζε κία γξήγνξα αλαπηπζζφκελε 

πεγή ελέξγεηαο, θζάλνληαο ζην 16,5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ην 1975, ελψ ην 

1960 κφιηο ην 2%. Ζ Δπξψπε παξνπζίαδε ζεκάδηα εμάξηεζεο απφ ηε δήηεζε 

ελέξγεηαο, ε νπνία εμειηθηηθά απμαλφηαλ κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζήο ηεο. Χο έλα βαζκφ 
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ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο θαηλφηαλ λα δέρεηαη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνιηηηθήο θχζεσο, νη νπνίνη αληαλαθινχληαη απφ ην γεγνλφο φηη ήδε απφ ην 1973 

πνιηηηθνπνηήζεθε ην ελεξγεηαθφ δήηεκα. Ζ Δπξψπε επεηδή ζα απμήζεη ηε δήηεζή ηεο 

γηα ελέξγεηα, αλαπφθεπθηα ζα δηαδξακαηίζεη θξίζηκν ξφιν ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Θα νδεγεζεί ζηελ επηινγή ηεο εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ φρη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε, αιιά θαη έμσ απφ απηή. ηε Γπηηθή Δπξψπε 

ζπγθαηαιέγεηαη ε Ννξβεγία, ε Βξεηαλία θαη ε Οιιαλδία, νη νπνίεο απνηεινχλ έλαλ απφ 

ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο ηεο Δπξψπεο απφ ην 1985. Έμσ απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε, 

σο θχξηνο πξνκεζεπηήο λνείηαη ε νβηεηηθή Έλσζε, κε ηελ νπνία έρνπλ ππνγξαθεί 

ζπκβφιαηα γηα ηελ εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ ησλ ελεξγεηαθψλ αγσγψλ, θαζψο ε 

δηαλνκή έρεη μεθηλήζεη πνιιά ρξφληα πξηλ. Ζ ζπκβνιή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζηελ 

πξνκήζεηα ηεο Δπξψπεο κε θπζηθφ αέξην ην 1985 ζεσξείηαη αμηφινγε. Χζηφζν, κέξνο 

απηήο ηεο ζπκβνιήο πξνέξρεηαη απφ κία ηξηκεξή ζπκθσλία πνπ εκπιέθεη ηηο εμαγσγέο 

ηνπ Ηξαληθνχ αεξίνπ ζηε νβηεηηθή Έλσζε ζε αληάιιαγκα ίδηαο πνζφηεηαο ζνβηεηηθνχ 

αεξίνπ ζηε Γπηηθή Δπξψπε44. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, κία αζξνηζηηθή εμάξηεζε ηεο 

επέθηαζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ θαη πξνο ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε νπνία 

ππνδειψλεη ηελ αξρή λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαη εκπνξηθψλ 

δηαθαλνληζκψλ. Απηή ε ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο κπνξεί λα γίλεη 

πνιχ επάισηε. Οη πξνκεζεπηέο ρσξίο ακθηβνιία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιάςνπλ ηηο 

επξσπατθέο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο είηε απμάλνληαο ηηο ηηκέο είηε ζηακαηψληαο ηηο 

εμαγσγέο. Χζηφζν, απηνχ ηνπ είδνπο ην πιήγκα δελ ζα επηδξάζεη πεξηνξηζηηθά κφλν 

ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, αθφκα θαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο45. Δπίζεο, νη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο πνπ ζα είρε κία ηέηνηα 

θξίζε ζα πεξηειάκβαλε ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αιιαγέο ζηελ ηζνξξνπία ηζρχνο 

αλάκεζα ζηε Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη θαη‟ επέθηαζε ελδερφκελε απεηιή ζε 

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πνιηηηθήο θχζεσο, δσηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, πφζν επνηθνδνκεηηθή ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ε ζπλεξγαζία ησλ δχν κεξψλ, ελ αληηζέζεη κε ηα θαηαζηξνθηθά θφζηε κίαο δηακάρεο 

κεηαμχ ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα αλέθαζελ είρε κία πνιπδηάζηαηε δχλακε ζε 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν, παξακέλνληαο φκσο 
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επάισηε ζε ζέκαηα ζηξαηησηηθά, νηθνλνκηθά θαη δεηήκαηα αζθαιείαο, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ηεο εμάξηεζεο απφ ην δηεζλέο εκπφξην πνπ ηε ραξαθηεξίδεη46.  

Ζ επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή έρεη ηξεηο επηδηψμεηο: ηελ αζθάιεηα ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξνκεζεηψλ, ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ ηηκή ηεο 

εηζαγφκελεο ελέξγεηαο47.     

 

4.1.: Ππιν από ηο Γιπολιζμό 

Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (Δ.Κ.) θαη ηελ Πξψελ νβηεηηθή 

Έλσζε (ΔΓ) απέθηεζαλ γηα πξψηε θνξά κία ζεζπηζκέλε κνξθή ζηηο 18 

Γεκεμβπίος 1989 κε ην ύμθυνο Δμποπικήρ και Οικονομικήρ ςνεπγαζίαρ48. 

Οπζηαζηηθά ην χκθσλν απηφ έζεζε έλα ηέινο ζε κία καθξά πεξίνδν, ηεο νπνίαο ην 

πνιηηηθφ ζηνηρείν ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ εκπνξηθφ-νηθνλνκηθή 

επαλαπξνζέγγηζε ή απνθαηάζηαζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

εκπνξηθψλ δπλάκεσλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζε κία επηζθφπεζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο Δ.Κ. θαη ηεο ΔΓ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ζπλεηέιεζαλ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Ζ ζρέζε απηή πέξαζε απφ δηάθνξα ζηάδηα ηα 

νπνία δελ εληάζζνληαη απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Κ. θαη ηεο ΔΓ, 

αιιά αλαθέξνληαη θαη ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηελ Δ.Κ., νη 

νπνίεο αληηπξνζσπεχνληαλ απφ ην πκβνχιην Ακνηβαίαο Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο, 

γλσζηφ θαη σο ΚΟΜΔΚΟΝ, ηνπ νπνίνπ θπζηθά εγεηηθφ ξφιν έπαηδε ε νβηεηηθή 

Έλσζε. 

Σν πξψην ζηάδην ηεο ζρέζεο ησλ δχν εκπνξηθψλ δπλάκεσλ είλαη απηφ ηεο 

έληνλεο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ην 1957, καδί κε ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο EURATOM49 (The European Atomic Energy 

Community). Σν ζηάδην απηφ δηήξθεζε κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, 

ζπκπίπηνληαο κε ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Ζ ΔΓ αξλήζεθε λα 

αλαγλσξίζεη ηελ Δ.Κ. ηελ νπνία ζεσξνχζε κία ακεξηθαληθή έθθξαζε ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ζαλ επξσπατθφ ζεζκφ ηνλ αληηιακβαλφηαλ σο 
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ζπκπιήξσκα ηνπ ΝΑΣΟ, απνδίδνληάο ηνπ πνιηηηθφ ραξαθηήξα50. Αληηζηνίρσο, ε 

αλάδπζε ηεο Αλαηνιηθήο πκκαρίαο ππφ ηελ εγεζία ηεο ΔΓ, πξνζέδηδε κία επίζεο 

πνιηηηθή δηάζηαζε γηα ηελ Δ.Κ.. Οη παξάγνληεο εθείλνη πνπ θαζφξηζαλ ην πιαίζην ησλ 

ζρέζεσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ θαη‟ εμνρήλ ζηξαηησηηθνί θαη πνιηηηθνί, νη νπνίνη 

κάιηζηα αληηθαηφπηξηδαλ επαθξηβψο ηε δηεζλή δνκή ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο51. Με απηφ ηνλ ηξφπν εξκελεχεηαη θαη ε απνπζία ηεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο ακνηβαίσλ επελδχζεσλ.  

Σν ζηάδην ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θηιηθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο επαλαπξνζέγγηζεο 

μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηνπ 

παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ θαη ζηξαηησηηθνχ θιίκαηνο, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

ηδέαο ηεο “Ostpolitik”52. Έηζη, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ δφγκαηνο ηεο επνρήο πνπ 

ήηαλ ε “εηξεληθή ζπλχπαξμε”, πξψηε ε ΔΓ εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηεο 

επαλαπξνζέγγηζεο αλάκεζα ζηελ ΚΟΜΔΚΟΝ θαη ηελ Δ.Κ., κέζσ ηνπ Μπξέδληεθ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 197253. ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, δπζηπρψο θπξηάξρεζε ε 

δπζπηζηία, θαζψο επίζεο ππήξραλ δηαθνξεηηθά κειινληηθά ζρέδηα ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηα νπνία ήηαλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηα. Δπί παξαδείγκαηη, ε Δ.Κ. αλ θαη 

αθνινπζνχζε ηελ πνιηηηθή ηεο επαλαπξνζέγγηζεο, ηελ πξαγκαηνπνηνχζε κε πνιχ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θπξίσο κε πνιηηηθφ θίλεηξν. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαηεξνχζε 

θαλνληθέο ζρέζεηο κε ηελ ΚΟΜΔΚΟΝ, ελψ κε κεκνλσκέλεο ρψξεο δηαηεξνχζε ζρέζεηο 

νπζηαζηηθέο, επί ηεο βάζεσο ηεο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο54. Απέθεπγε λα εθρσξήζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ΚΟΜΔΚΟΝ θαη ήζειε λα απνθχγεη λα επηβάιιεη ηε ζνβηεηηθή 

εγεκνλία ζηελ αλαηνιηθή ζπκκαρία55. Δπίζεο, ην 1975 παξνπζίαζε ζηελ ΔΓ κέηξα 

γηα θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, ελψ κε ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπλέρηζε λα 

εθαξκφδεη πνιηηηθή δηεζλνχο εκπνξίνπ.  

Σν επφκελν ζηάδην ηεο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ Δ.Κ. θαη ΚΟΜΔΚΟΝ 

μεθίλεζε ην 1985, ππφ ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Γθνξκπαηζφθ. ην ζεκείν απηφ ε ΔΓ 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή απέλαληη ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή, 

αλαβαζκίδνληαο ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, εγθαζηδξχνληαο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο θαη 
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αλαγλσξίδνληαο ε ΔΓ ζηελ Δ.Κ. ηελ επηηπρία ηνπ κεραληζκνχ ηεο δηαηήξεζεο 

δηκεξψλ ζρέζεσλ ζηνλ εκπνξηθφ-νηθνλνκηθφ ηνκέα ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή56.  

Ζ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ δείρλεη πσο ε Κνηλφηεηα έρεη αλαδεηρζεί ζε κία 

θεληξνκφιν δχλακε θαη ζε πφιν ζηαζεξφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. Οη 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα ελζσκαησζνχλ ζηε Γπηηθφ-

Δπξσπατθή ζπλεξγαζία, γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ πνπ ππάξρεη ζην δήηεκα ηεο 

αζθάιεηαο. Να εληαρζνχλ ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ζηελ πινπξαιηζηηθή 

δεκνθξαηία. Αληηζηνίρσο, ε Κνηλφηεηα επλνεί απηή ηε ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ππνγξάθνληαο ζπκθσλίεο εκπνξηθέο, νηθνλνκηθέο, 

ηερλνινγηθέο, θαζψο θαη κέηξα ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο. Βέβαηα, ε παξερφκελε απηή 

ππνζηήξημε ζηηο Κέληξν-Αλαηνιηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο είλαη αλάινγε ηεο 

ζπκκνξθψζεψο ηνπο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Πξέπεη ζε 

απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε πσο ε Δ.Κ. ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ηα θξάηε ηεο 

Κεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο βνεζψληαο ηα λα ελζηεξληζηνχλ ηα δπηηθά 

πξφηππα, σζηφζν δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ ΔΓ, κε ηελ νπνία ππνγξάθεη εηδηθέο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο57.  Ζ Κεληξηθή Δπξψπε βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ελ 

ζπγθξίζεη κε ηελ ΔΓ θαη απηφ επεηδή ήδε δηαπξαγκαηεχεηαη ζπκθσλίεο κε ηελ 

Κνηλφηεηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κέηξα  εκπνξηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ηερληθά58. 

Απηφ πνπ παξαθσιχεη ηελ εμέιημε ηεο ΔΓ είλαη ε έιιεηςε ζεζκνζεηεκέλσλ 

κεραληζκψλ. κσο ην 1990 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πξφηεηλε λα αλαπηχμεη κία 

κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο ζπκθσλία κε ηελ ΔΓ, ζπκπεξηιακβάλνληαο πνιηηηθφ 

δηάινγν, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή ζπλεξγαζία59. Δπίζεο, αλαθέξζεθε θαη ζηα θξάηε 

ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα εγθαζηδξπζνχλ καθξνρξφληεο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζηνλ νπνίν ε ΔΓ έρεη ηα 

κεγαιχηεξα απνζέκαηα, αιιά παξνπζηάδεη έιιεηςε ζηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή60.      

Πξνβαίλνληαο ζε κία αλαζθφπεζε ησλ κειινληηθψλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Κ. κε ηελ 

ΔΓ, δηαπηζηψλνπκε πσο θαη νη δχν ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηεχξπλζε θαη ηελ 

εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Σα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Κ. ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ ΔΓ θαη γηα ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο, δειαδή ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πιαηζίνπ επελδχζεσλ, ην νπνίν αλ 
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ζπλδπαζηεί κε ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε61. Ζ ζρέζε ηεο Δ.Κ. κε ηελ ΔΓ είλαη κία πνιχ δπλαηή ζρέζε, κε 

πξννπηηθέο. Δηδηθφηεξα, ε ΔΓ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ Δ.Κ. δηφηη θαηέρεη κεγάιεο 

πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ θαη δηαζέηεη κία ηεξάζηηα αγνξά. Δπηπξνζζέησο, απνηειεί 

έλαλ ζηαζεξφ ζπλνκηιεηή θαη κία νηθνλνκηθή δχλακε απφ ηελ νπνία κπνξεί λα 

δηαζθαιίζεη ην απαξαίηεην θεθάιαην, επελδχζεηο, εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ηερλνινγία, 

ηερλνγλσζία θη έλαλ ππνζηεξηθηή γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα δηεζλή θφξα62. ια ηα 

παξαπάλσ ε Δ.Κ. κπνξεί λα ηα πξνζθέξεη ζηελ ΔΓ, βνεζψληαο ηελ ζηελ 

αλακφξθσζή ηεο. Αλαινγηδφκελνη ηα πξναλαθεξζέληα, θαηαλννχκε πσο ε ζρέζε απηή 

είλαη κία ζρέζε κε πξννπηηθή θαη κε δπλακηθή.  

Οινθιεξψλνληαο, ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ 

εκβάζπλζε θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, θαζψο επίζεο ζα θαζνξίζνπλ θαη 

ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα: 1νλ ε πξφνδνο πνπ ζα θάλεη ε ΔΓ ζηελ 

πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, 2νλ ε δεκηνπξγία ελφο 

ζηαζεξνχ θαη δηάθαλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο, ην νπνίν βέβαηα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία θηιειεχζεξε νηθνλνκία, 3νλ ε 

δηαζθάιηζε κίαο ζηαζεξήο πνιηηηθήο αλάκεζα ζηελ ΔΓ θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

δεκνθξαηηψλ, ε δηαηαξαρή ησλ νπνίσλ κπνξεί λα επηθέξεη αθφκα θαη ξήμε ζηε ζρέζε 

ηεο ΔΓ θαη ηεο Δ.Κ., 4νλ ν θαηακεξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα δνζεί ε 

αλαπηπμηαθή βνήζεηα, 5νλ ε δηαηήξεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ νηθνλνκηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

ηεο Δ.Κ. θαη 6νλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ε νπνία 

δηαηεξεί ζηελνχο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο δεζκνχο κε ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Κνηλφηεηαο63. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ, αιιά 

ζίγνπξα νδεγνχλ ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 
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4.2.: Μεηά ηο Γιπολιζμό 

Ρυζική Δξυηεπική Πολιηική: Ήδε απφ ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην 

1991, ε νπνία ζεκάδεςε ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ην μεθίλεκα κίαο 

παγθφζκηαο αιιαγήο, ε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή είρε ράζεη ηελ αίγιε ηεο σο κεγάιε 

δχλακε θαη επηζπκνχζε λα απνθαηαζηήζεη ην status quo ηεο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή 

ζθελή. Σν ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζεκαηνδφηεζε γηα ηε Ρσζία ηελ αξρή κίαο 

ζηαδηαθήο κεηάβαζεο ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηε δεκνθξαηία. Ζ ζηαδηαθή απηή κεηάβαζε 

πεξηειάκβαλε αιιαγή ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή, ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

απαηηνχζε ηελ αλαζχζηαζή ηνπ, αιιά ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ζ κεηαπνιεκηθή 

ζνβηεηηθή εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή πνιηηηθή δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο64: Ο 

Josef Stalin κέρξη ην 1953, φπνπ ε νβηεηηθή Έλσζε επέθηεηλε ηελ νινθιεξσηηθή 

κνξθή δηαθπβέξλεζεο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εδάθε πνπ είρε θαηαθηήζεη ζηνλ Β 

Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ Stalin απφ ηνλ Nikita Khrushchev ηελ 

πεξίνδν απφ ην 1953 – 1964 νδεγεί θαη ζηε ιήμε ηνπ Κνξεάηηθνπ Πνιέκνπ (1950 – 

1953). Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Nikita Khrushchev παξαηεξείηαη κία 

απνκάθξπλζε απφ ηε Γχζε εηθάδνληαο πσο φζν δελ ηίζεηαη ζέκα ππξεληθνχ πνιέκνπ 

ν θνκνπληζκφο κπνξεί λα ζξηακβέςεη65. κσο, έλαο ζπλδπαζκφο απφ ιαλζαζκέλνπο 

ρεηξηζκνχο ζηελ εμσηεξηθή – ε θξίζε ηεο Κνχβαο ην 1962 -  θαη εζσηεξηθή πνιηηηθή 

έθεξε ζηελ εμνπζία ηνλ Brezhnev (1964 – 1974), ν νπνίνο ήζειε λα απνθαηαζηήζεη ηε 

ζηαζεξφηεηα. Ζ ζεηεία ηνπ Brezhnev έκεηλε γλσζηή σο ε «πεξίνδνο ηεο 

απνηεικάησζεο». Χζηφζν, έγηλε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ ην νπνίν άιιαμε ηελ έθβαζε ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ. Σν 1972 νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Richard Nixon) θαη ε νβηεηηθή 

Έλσζε δεζκεχηεθαλ ζε κία θαηάζηαζε αλαζηνιήο (détente), ε νπνία κείσλε ηηο 

πηζαλφηεηεο πνιέκνπ αιιά θαη ηεο ζπγθξνπζηαθήο ζπκπεξηθνξάο66. Σν 1985 

εκθαλίδεηαη ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ν Mikhail Gorbachev, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκία θαη λα απνθαηαζηήζεη 

ηε ζηαζεξφηεηα ζηηο δηεζλείο ηνπ ζρέζεηο. Ζ εζσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή δελ ζηέθζεθε κε 

επηηπρία θαη ην 1991 ν Φπρξφο Πφιεκνο θζάλεη ζην ηέινο ηνπ, φπσο θαη ε νβηεηηθή 

Έλσζε. Ο Gorbachev παξά ηηο πνιηηηθέο αλαδηάξζξσζεο πνπ εθήξκνζε ζηελ 

νηθνλνκία, δελ θαηάθεξε λα ζπκβάιιεη ζηελ επηδησθφκελε νηθνλνκηθή αλαδσνγφλεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα απηφ θαίλεηαη απφ ην φηη αλ θαη ζην ξσζηθφ έδαθνο 
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ππήξρε πινχζην πεηξειατθφ δπλακηθφ, ηα επίπεδα παξαγσγήο ζπξξηθλψλνληαλ 

ζηαζεξά απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 198067. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 1991 ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ Μπφξηο Γέιηζηλ, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα εληάμνπλ ηε Ρσζία ζην λέν 

δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ κίαο «ζεξαπείαο ζνθ», δειαδή κέζσ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, κε απνθξαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη δηχιηζεο πεηξειαίνπ68. 

Σν ηέινο ινηπφλ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, βξίζθεη ηε Ρσζία απφ ππεξδχλακε, ζε κεζαία 

πεξηθεξεηαθή δχλακε θαη κε κεησκέλν ξφιν ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. Ζ Ρσζία απφ 

ην 1992 άξρηζε λα ζπλεξγάδεηαη ελεξγά κε ηελ Δ.Δ. ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ην 

1994 έρνπκε ηε ζέζπηζε ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο ζηε Ληζαβφλα, ε νπνία φξηδε ην πιαίζην 

ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο Ρσζίαο – Δ.Δ..       

Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ Vladimir Putin παξνπζηάδεηαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλε 

απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο Πξνέδξνπο. Ο Vladimir Putin θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πην πεηζαξρεκέλν θαη θαιά ειεγρφκελν ηξφπν δηαθπβέξλεζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αλέιαβε ηελ Πξνεδξεία ην Γεθέκβξε ηνπ 1999 ν Βιαληίκηξ Πνχηηλ, ε ξσζηθή νηθνλνκία 

ζεκείσζε κία αλαπάληερα ζεκαληηθή πνξεία αλφδνπ, πξαγκαηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

κία επαλαζπγθέληξσζε δπλάκεσλ. πξξίθλσζε δειαδή ηε δχλακε ηνπηθψλ 

Κπβεξλεηψλ θαη επαλέθηεζε ηνλ έιεγρν ζηηο θξαηηθέο εηαηξείεο είηε αληηθαζηζηψληαο ηηο 

δηνηθήζεηο απηψλ κε ζηελνχο ζπκκάρνπο ηνπ είηε δηνξίδνληαο δηθνχο ηνπ δηεπζπληέο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηψλ69. Ο Πνχηηλ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο πξηλ ιάβεη κία 

απφθαζε ηε κειεηά εμνλπρηζηηθά θαη θαηαιήγεη ελζπλείδεηα ζηε ιήςε απηήο. 

Πξνζαλαηνιίδεη πάληα ηνπο ζηφρνπο ηεο ρψξαο ηνπ απνηειεζκαηηθά, έρνληαο πάληνηε 

ζην κπαιφ ηνπ ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο Ρσζίαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο ρψξαο ηνπ σο 

κεγάιεο δχλακεο. Μία απφ ηηο πξψηεο ηνπ θηλήζεηο ήηαλ λα επηθπξψζεη ην δεχηεξν 

ζχκθσλν START II – Strategic Arms Reduction Treaty – απφ ην Ρσζηθφ 

Κνηλνβνχιην70. Πξαγκαηψλνληαο απηή ηελ επηθχξσζε ν Putin θαηάθεξε λα δείμεη πσο 

πξνρσξψληαο κε απνθαζηζηηθφηεηα ζηνλ έιεγρν ησλ εμνπιηζκψλ, ήηαλ νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο πνπ απνηεινχζαλ ην εκπφδην ιφγσ ησλ ζρεδίσλ ηεο γηα ππξαπιηθή άκπλα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηνπ Putin 2000 – 2008, πξνζπαζεί λα απνκαθξχλεη ηε 

ρψξα απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Yeltsin, κία πεξίνδνο γεκάηε απφ 
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πξνβιήκαηα, ράνο, αλαζθάιεηα θαη νηθνλνκηθή βία. Πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη απφ 

ηελ αξρή έλα ηζρπξφ θξάηνο, ην νπνίν δηεθδηθεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Ο 

Putin παξέκεηλε αθνζησκέλνο ζε λενθηιειεχζεξεο ηδέεο, φπσο ζηελ απνδνηηθή αγνξά, 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ξνή ηδεψλ θαη ζηελ επηζπκία ηεο πξνζσπηθήο πξσηνβνπιίαο71.  

Ρυζία και Δςπώπη: Ζ Ρσζία αλέθαζελ δηαδξακάηηδε έλα ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ Δπξψπε, εηδηθφηεξα κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. πξνο ηα αλαηνιηθά ζχλνξά ηεο. Οη 

ζρέζεηο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Ρσζίαο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο λα είλαη ηδηαηηέξσο ζηελέο. 

Χζηφζν, ππήξρε κία δηαθνξά εθαηέξσζελ ζηελ αληίιεςε ηεο έλλνηαο „ζπλεξγαζία‟. Ζ 

Ρσζία αληηιακβαλφηαλ ηελ έλλνηα απηή θπξίσο απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο πιεπξά, ελψ ε 

Δ.Δ. ηελ αληηιακβαλφηαλ σο έλαλ αλνηρηφ δηάινγν αμηψλ. Σν γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηεί κε ηε Ρσζία είλαη εληειψο απνδεθηφ απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιηηηθνχο 

θαη ίζσο κία de facto θαηάζηαζε. κσο νη επξσπαίνη πνιηηηθνί αληηκεησπίδνπλ ην εμήο 

δίιεκκα: «Με πνηα Ρσζία ζα ζπλεξγαζηνχκε; Με ηε Ρσζία πνπ παξνπζηάδεηαη κε κία 

απνιπηαξρηθή δηαθπβέξλεζε ή κε εθείλε ηε Ρσζία πνπ νη εθπξφζσπνί ηεο παιεχνπλ 

γηα έλα δεκνθξαηηθφ θαη λφκηκν θξάηνο, έλα θξάηνο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ;72». Ο επξσπαίνη πνιηηηθνί δηαθξίλνπλ ηε Ρσζία ζε δχν θφζκνπο, 

κε κία δηαρσξηζηηθή γξακκή ρξνλνινγηθά ηνπνζεηεκέλε ζηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Ρσζία ζπκπεξηθέξεηαη κε ηέηνην ηξφπν ζα λα ζέιεη λα 

δνθηκάζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ψζηε λα επηβεβαηψζεη πφζν καθξηά κπνξεί λα θηάζεη, 

δειαδή πφζε δχλακε κπνξεί λα ζπζζσξεχζεη. Δπίζεο, ε Ρσζία θαίλεηαη λα έρεη 

επηζηξέςεη ηελ πνιηηηθή ηζρχνο ηεο ζηνλ 19ν αηψλα, θαηάζηαζε πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ 

ην πψο ρξεζηκνπνηεί ηηο πεγέο ελέξγεηαο ζε θάπνηα θξάηε ψζηε λα αζθήζεη πνιηηηθή 

πίεζε, ζε ρψξεο φπσο ε Οπθξαλία θαη ε Γεσξγία, νη νπνίεο ζηα κάηηα ηεο Ρσζίαο 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο. Ζ επίζεζε ηνπ Κξεκιίλνπ ζηε Γεσξγία 

ήηαλ ε πην πξνθαλήο εθδήισζε ηζρχνο θαη παξ‟ φιε ηε δηεζλή πίεζε, ε Ρσζία 

ζπλερίδεη ηελ θαηάιεςε εδάθνπο ηεο Ακπραδίαο θαη ηεο Νφηηαο Οζζεηίαο. Σν αδχλακν 

ζεκείν ζην ζρέδην εθζπγρξνληζκνχ ηεο Ρσζίαο είλαη ε δπζαξκνλία πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηνλ δηνηθεηηθφ πνιηηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή παξέκβαζε ζηελ 

νηθνλνκία73. Ζ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο πξνζεγγίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ κία 
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„ζνβηεηηθή‟ ζθνπηά, ελψ ηαπηφρξνλα ην απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο δηνίθεζεο ηνπ Πνχηηλ 

δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζηελ πιεηνςεθία.  

 Ζ Ρσζία κέρξη θαη ζήκεξα λνζηαιγεί λα αλαλεψζεη ηε δψλε επηξξνήο ηεο ζηνπο 

ηνκείο ηεο ηζρχνο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο. Απηή ε ξσζηθή ζθαίξα 

επηξξνήο επεθηείλεηαη θαη ζηα Βαιηηθά Κξάηε, ηα νπνία πιένλ είλαη θξάηε-κέιε ηεο 

Δ.Δ. θαη ηνπ ΝΑΣΟ. Ζ Ρσζία έρεη βξεη ηα κέζα γηα λα αζθήζεη πνιηηηθή επηξξνή ζηα 

Βαιηηθά Κξάηε ρξεζηκνπνηψληαο ην κέζν ηεο απεηιήο γηα ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

απνζεκάησλ. Βέβαηα, ε Ρσζία δελ δηζηάδεη λα εθαξκφζεη είηε άκεζε είηε έκκεζε πίεζε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επηβνιή απνθιεηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ πξνκεζεηψλ, 

επελδχζεηο κε πνιηηηθφ θίλεηξν ή αθφκα θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο74, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο θαη λα πξνθαιέζεη 

ακθηβνιία ζηα Βαιηηθά Κξάηε γηα ηελ δηαηιαληηθή επηινγή πνπ έθαλαλ. Ζ ξσζηθή 

εηζβνιή ζηε Γεσξγία πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία ηεο Λεηνλίαο, ε νπνία αλεζπρεί γηα ην 

αλ ην ΝΑΣΟ ζα είλαη έηνηκν ζε κία αληίζηνηρε θξίζε λα ππεξαζπηζηεί ηα Βαιηηθά 

Κξάηε75. Απηή ε αλεζπρία ήξζε λα εληζρπζεί θαη απφ άιιεο αθφκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φηαλ ν Οκπάκα ηνπνζέηεζε ππξαπιηθφ ζχζηεκα ζηελ Πνισλία θαη ηελ Σζερία, φηαλ ε 

Ρσζία καδί κε ηε Λεπθνξσζία δηεμήγαγαλ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαηά κήθνο ησλ 

βαιηηθψλ ζπλφξσλ, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία άθελε πεξηζψξηα ζην 

Κξεκιίλν λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο76.  

ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αλάκεζα ζηελ Δπξψπε θαη ηε Ρσζία, 

απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα πηνζεηεζεί κία θνηλή απνηειεζκαηηθή ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ε θξίζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ήξζε λα εληζρχζεη θαη πάιη ηελ άπνςε ηεο θνηλήο επξσπατθήο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, θαη γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθνχο πιένλ77. Σα απνηειέζκαηα ζα ηα 

απνθαινχζακε πεληρξά θαη απηφ επεηδή ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ζέινπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θη έηζη νη εηαηξείεο 

ελέξγεηαο ζπλάπηνπλ δηκεξή ζπκβφιαηα κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ 

αεξίνπ. Ζ Ρσζία παξαθνινπζψληαο ηηο θηλήζεηο ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ 

ζέκαηνο ηεο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο, θξνληίδεη λα εδξαηψζεη δηκεξείο ζρέζεηο κε ηα 

κεγαιχηεξα επξσπατθά θξάηε. Ζ κεγάιε ζηξαηεγηθή επηηπρία ηεο Ρσζίαο νλνκάδεηαη 

North Stream θαη South Stream, δειαδή ε δηαζθάιηζε ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηα 
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επξσπατθά θξάηε κέζσ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ78. Ζ Ρσζία κέρξη ζηηγκήο 

πξαγκαηνπνηεί κηθξνχο ελεξγεηαθνχο απνθιεηζκνχο, επεηδή ε Γπηηθή θαη ε Αλαηνιηθή 

Δπξψπε εθνδηάδνληαη κε θπζηθφ αέξην κφλν απφ έλαλ αγσγφ. Δάλ θφβνληαο, επί 

παξαδείγκαηη, ηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο θνληηλνχο ηεο γείηνλεο ε Ρσζία, ην 

θφβεη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε, γεγνλφο πνπ πεξηπιέθεη ηε ξσζηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Οη λένη ινηπφλ, αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ ζα επηιχζνπλ ην δήηεκα ηεο 

παξνρήο, αιιά ζα δεκηνπξγήζνπλ θη έλα κεγάιν πιήγκα ζηελ θνηλή επξσπατθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή, δηφηη πιένλ ζα κεησζεί ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία αλακεηαμχ ησλ 

θξαηψλ ηεο Δπξψπεο ζην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο79. Έηζη, ηα Βαιηηθά Κξάηε θαη ε 

Πνισλία είλαη ηδηαηηέξσο ζνξπβεκέλα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ North Stream. Ζ Γεξκαλία ππέγξαςε ηε ζπκθσλία απηή ρσξίο λα 

ελεκεξψζεη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Κξάηε ηεο Βαιηηθήο, ρσξίο λα ιάβεη ππφςε 

ηεο φηη κε απηή ηεο ηελ θίλεζε ζα απνθιεηζηνχλ απηέο νη ρψξεο απφ ην επξσπατθφ 

ελεξγεηαθφ δίθηπν80. Κη εθηφο απφ απηφ, ε εμαίξεζε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο απφ ην 

ελεξγεηαθφ δίθηπν πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ φρη κφλν θάλεη πην επάισηε ηελ πεξηνρή 

αιιά θαη ελδπλακψλεη ηηο ηάζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ ζηελ ίδηα ηελ Δ.Δ..     

Ρυζική Πολιηική: Σν 2006 θαηά ηελ πξνεδξεία ηνπ Πνξηνγάινπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jose Manuel Barroso, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηε 

Μφζρα κε ηνλ Putin κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα απέθεξε ε 

ππνγξαθή ηνπ Energy Charter. Απηφ ην γεγνλφο ζα δηαζθάιηδε ζηε Ρσζία ηελ είζνδφ 

ηεο ζε επξσπατθέο αγνξέο, αληίζηνηρα νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα 

δηαζθάιηδαλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ξσζηθέο ελεξγεηαθέο πξνκήζεηεο, θαζψο επίζεο 

ε Ρσζία ζα επέθηεηλε ην ξφιν ηεο σο πσιεηήο θαη δηαλνκέαο ηεο ελέξγεηαο ζηελ 

Δπξψπε81. Τπνγξάθνληαο δειαδή ηνλ Υάξηε θαη ην Πξσηφθνιιν, νη ξσζηθέο εηαηξείεο 

ζα κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ θαη λα εθκεηαιιεχνληαη νηθνλνκηθά ηα επξσπατθά 

δηπιηζηήξηα αιιά θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο. Απηφ θαη‟ επέθηαζε ζα εκβάζπλε ηελ 

νηθνλνκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ Δ.Δ. θαη ηε Ρσζία. Χζηφζν, ε ξσζηθή πιεπξά ήηαλ 

ακεηάπεηζηε θαη πνιχ επηθπιαθηηθή σο πξνο ηηο δειψζεηο ηνπ  Manuel Barroso γηα 

κειινληηθή ζπλεξγαζία, αθνχ θάπνηεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο είραλ αληηζηαζεί ζηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ε Ρσζία - Gazprom λα αγνξάζεη δίθηπα δηαλνκήο θπζηθνχ 
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αεξίνπ, φπσο ηελ Centrica ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ην ηδησηηθνπνηεκέλν πνισληθφ 

δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ82.   

 Μία πξφζθαηε έξεπλα απφ ην Κέληξν ηξαηεγηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ζηελ 

Washington, πξφηεηλε πσο γηα ηα επφκελα 5 έσο 10 ρξφληα ε Ρσζία ζα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δπξψπεο, κφλν θαη κφλν απφ ην 

κνλνπψιην ησλ εμαγσγψλ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε, κε αέξην πνπ ην πξνκεζεχεηαη απφ ην 

Καδαθζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ83. ζνλ αθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα κία ζπλεθηηθή επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, έλα 

ζεκαληηθφ παξάδεηγκα απηήο είλαη ν αγσγφο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco, ν 

νπνίνο ζα θέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηελ Καζπία Θάιαζζα θαη πηζαλψο θαη απφ ην Ηξάθ, 

δηακέζνπ ηεο Σνπξθίαο ζηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία κέρξη ηελ Οπγγαξία84. Ζ Δ.Δ. είρε 

ππνζρεζεί πσο ζα παξάζρεη 494 εθ. επξψ γηα αλαπηπμηαθά έξγα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αγσγνχ Nabucco, αιιά επεηδή ζηελ πνξεία πξνέθπςε 

έλαο λένο θχθινο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ., ην παξαπάλσ πνζφ ζα θαζπζηεξήζεη 

πνιχ λα δνζεί85. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Οπγγαξία ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2006 αλαθνίλσζε 

πσο ζα εγθαηαιείςεη ηνλ αγσγφ Nabucco θαη ζα ζηξαθεί ζην ξσζηθφ αγσγφ Blue 

Stream, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα κέρξη ηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε δηακέζνπ ηεο Οπγγαξίαο, δηαηεξψληαο ηε ξσζηθή θπξηαξρία ηνπ 

αγσγνχ86. πγθεληξσηηθά ε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Δ.Δ. καο δείρλεη πσο δελ 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα θνηλφ κέησπν απέλαληη ζηε Ρσζία, δηφηη κεκνλσκέλα 

θξάηε ηεο Δπξψπεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία, πξνηάζζνπλ ην 

εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Ζ Γεξκαλία ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Angela Merkel ήζειε λα 

πξνζηαηέςεη ηνλ ελεξγεηαθφ ηεο γίγαληα E.ON.. Ζ Δ.Δ. δελ κπνξεί γηα ηελ ψξα λα 

παξνπζηάζεη έλα θνηλφ κέησπν θαη κία εληαία ελεξγεηαθή πνιηηηθή, κε απνηέιεζκα λα 

κελ κπνξεί λα απμήζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηε 

Ρσζία.           

 

 

 

                                                             
82 

Martin Walker, «Russia v. Europe: The Energy Wars», World Policy Journal, Spring 2007, ζειο. 3-4 
83 

Martin Walker, «Russia v. Europe: The Energy Wars», World Policy Journal, Spring 2007, ζει. 5 
84

 Martin Walker, «Russia v. Europe: The Energy Wars», World Policy Journal, Spring 2007, ζει. 5 
85

 Martin Walker, «Russia v. Europe: The Energy Wars», World Policy Journal, Spring 2007, ζει. 6 
86

 Martin Walker, «Russia v. Europe: The Energy Wars», World Policy Journal, Spring 2007, ζει. 6  



38 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4ος Κεθαλαίος 

Ostpolitik: Δίλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή "αιιαγήο κέζσ 

επαλαπξνζέγγηζεο" πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηνλ θαγθειάξην ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, 

Βίιιπ Μπξάλη. θνπφο ηεο ήηαλ ε εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηνπ 

αλαηνιηθνχ κπινθ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. 
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Κεθάλαιο 5: Η ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ 

ΑΛΛΗΛΔΞΑΡΣΗΗ Δ.Δ. – ΡΧΙΑ  

5.1.: Αλληλεξάπηηζη και Δξάπηηζη ζηο Γιεθνέρ ύζηημα 

Ζ ζεσξία ηεο εμάξηεζεο – αιιειεμάξηεζεο απνηειεί κία απφ ηηο ζεσξίεο ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ εζηηάδνπλ απεπζείαο ζηε δηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθνχ πινχηνπ ζαλ 

πξσηαξρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ην νπνίν επεξεάδεη ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ. πγθεθξηκέλα, ν θηιειεπζεξηζκφο βιέπεη ηνλ θφζκν 

ηειείσο δηαθνξεηηθά απφ φηη ηνλ έβιεπε πξηλ 50 ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θξάηε 

έρνπλ γίλεη πην αιιειεμαξηψκελα κεηαμχ ηνπο θαη ηνχην ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηηο ηερλνινγηθέο πξνφδνπο νη 

νπνίεο δηεπθφιπλαλ απηή ηελ αλάπηπμε. Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ 

ηα θξάηε ζεσξνχλ θαιχηεξε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ε νπνία είλαη πην θνληά ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, παξά ηε δηακάρε. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα άιια θξάηε θαη ε δεκηνπξγία 

δηεζλψλ ζεζκψλ πνπ εμππεξεηνχλ απηή ηε ζπλεξγαζία, επηηξέπεη ζηα θξάηε λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο πινχηνπ87. Ζ αχμεζε σζηφζν ηεο 

αιιειεμάξηεζεο έρεη θαη ηελ αξλεηηθή ηεο πιεπξά. ζν πνιππιεζέζηεξε ε ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα γηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ88. Δπί 

παξαδείγκαηη, ε Ηαπσλία θαη ηα Γπηηθά Δπξσπατθά θξάηε έρνπλ κεγάιε εμάξηεζε απφ 

ηα πεηξέιαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα ζπρλά 

απνθιίλνπλ απφ ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θξάηε δελ θαηαθέξνπλ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ηφηε ηα θξάηε θαηαιήγνπλ ζηελ 

ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ πξφζβαζε ζε πεγέο απφ ηηο νπνίεο είλαη εμαξηεκέλα, 

φπσο ε Ηαπσλία θαη ε Γπηηθή Δπξψπε έπξαμαλ φηαλ ζπκκεηείραλ ζηε ζπκκαρία θαηά 

ηνπ Ηξάθ ζηνλ πφιεκν ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ ην 199189. Γεληθφηεξα, φηαλ δειαδή ηα 

θξάηε θζάζνπλ ζην ζεκείν λα δηαπιέμνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζε κία πεξηνρή, ηφηε 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε άιιε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο.  

 Ζ έλλνηα ηεο αιιειεμάξηεζεο επίζεο ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε κπνξεί λα 

πεξηνξηζηνχλ ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ έλα 
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θξάηνο βιάπηεη θάπνην άιιν θξάηνο, είλαη ζα λα ζέηεη ην πξψην θξάηνο ηελ ίδηα ηνπ ηελ 

αζθάιεηα ζε θίλδπλν. Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη πσο ζε έλαλ αιιειεμαξηψκελν θφζκν, 

εάλ έλα θξάηνο ζπκκεηάζρεη ζε έλαλ πφιεκν κε ζθνπφ λα απνθηήζεη ηζρχ, ηζνδπλακεί 

κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, γηαηί πεξηνξίδεη κειινληηθνχο ή ππάξρνληεο 

εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη αγνξέο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα πσιήζεη ηα αγαζά 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία, επέιεμαλ 

ηελ νδφ ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, 

αθήλνληαο πίζσ ηνπο ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε δπζπηζηίαο θαη αληαγσληζκνχ πνπ 

είραλ κεηαμχ ηνπο90.  

Μέζα ζην πιαίζην  ηεο αιιειεμάξηεζεο ππάξρνπλ θξάηε ηζρπξά – πινχζηα θαη 

άιια θξάηε πην αδχλακα – θησρά. Ζ δηαθνξά απηψλ ησλ θξαηψλ κεηαμχ ηνπο είλαη 

πσο ηα ηζρπξά – πινχζηα θξάηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε 

Ηαπσλία, αλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο επηινγέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ, δελ 

επεξεάδνληαη φκσο ζε ηέηνην βαζκφ φζν ηα αδχλακα – θησρά θξάηε, δηφηη ιφγσ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνπο πινχηνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ρσξίο λα 

εμαξηψληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε άιισλ θξαηψλ. Δλ αληηζέζεη, γηα παξάδεηγκα 

κε ηελ Ηλδία θαη ηε Νηγεξία, νη νπνίεο δελ απνιακβάλνπλ ηέηνηαο επειημίαο θηλήζεσλ θαη 

επηινγψλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή. Σα αδχλακα – θησρά θξάηε ζπλήζσο 

εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ, ε νηθνλνκηθή ηνπο 

χπαξμε ζπλήζσο νθείιεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηα ηζρπξά θξάηε, γη‟ 

απηφ θαη ζπλήζσο αλαγθάδνληαη λα ζπκκνξθσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ 

ηζρπξψλ θξαηψλ. ην δηεζλέο ζχζηεκα ζπλεζίδεηαη ηα αδχλακα – θησρά θξάηε λα 

ζπλάπηνπλ ζπκκαρίεο κε ηα ηζρπξά – πινχζηα θξάηε, ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη απηή 

ηνπο ηελ αδπλακία, ρξεζηκνπνηψληαο ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο θαη ηηο πξψηεο 

χιεο ηνπο.   

«Ζ αιιειεμάξηεζε νξίδεηαη σο κία θαηάζηαζε όπνπ ε ηθαλόηεηα κίαο πιεπξάο 

λα εθπιεξώζεη ηνπο ζηόρνπο ηεο ζε κεγάιν βαζκό εμαξηάηαη από ηηο επηινγέο θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ παίξλεη ε άιιε πιεπξά»91. Ζ ελεξγεηαθή ζρέζε Δπξψπεο – Ρσζίαο 

δηέπεηαη, φπσο είπακε απφ ηελ θαηαλάισζε θαη ηε κεγάιε δήηεζε ηεο Δπξψπεο γηα ην 

θπζηθφ αέξην, ε νπνία αγγίδεη ην 60% θαη πξνβιέπεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

επξσπατθψλ αλαγθψλ λα απμεζεί ην πνζνζηφ ζην 80%  κέζα ζηα επφκελα 20 ρξφληα, 
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θαζψο θαη απφ ηελ αλάγθε ηεο Ρσζίαο γηα ηελ επξσπατθή αγνξά κε ζθνπφ ηε 

δηνρέηεπζε ηνπ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν είλαη θεξδνθφξν γηα ηε ξσζηθή 

νηθνλνκία αιιά θαη γηα ηελ ηερλνγλσζία. 

Δμεηάδνληαο ηηο επξψ-ξσζηθέο ζρέζεηο ππφ ην ελεξγεηαθφ πξίζκα ηεο 

αιιειεμάξηεζεο, νη έλλνηεο ηεο ηπυηόηηηαρ θαη ηεο εςαιζθηζίαρ ζα καο βνεζήζνπλ 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δχν νηθνλνκηθψλ 

δπλάκεσλ. «Ζ έλλνηα ηεο ηξσηόηεηαο είλαη ν βαζκόο αδπλακίαο ελόο εμαξηώκελνπ 

κέξνπο αλ ην άιιν επηρεηξήζεη λα ηεξκαηίζεη ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε» θαη «ε έλλνηα ηεο 

επαηζζεζίαο αθνξά ην θόζηνο πνπ θάζε πιεπξά ζα ππνθέξεη όηαλ ην άιιν θξάηνο δελ 

ηεο πξνζθέξεη ηα νθέιε πνπ ζα έπξεπε λα πάξεη από ηε ζρέζε ηνπο»92. Σελ έλλνηα ηεο 

ηξσηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε Ρσζία, ηε ζπλαληνχκε πξαθηηθά ζηα 

λέα επξσπατθά θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ πξνζρψξεζαλ ζε απηή κεηά ην 2004. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαθεξφκαζηε ζηα θξάηε-κέιε-πξψελ δνξπθφξνπο ηεο ΔΓ, ε 

ζρέζε ησλ νπνίσλ είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην93. ε 

πεξίπησζε πνπ ε Ρσζία απνθαζίζεη λα δηαθφςεη ηελ παξνρή αεξίνπ ζηα θξάηε απηά, 

ε Δ.Δ. ζα πεξηέιζεη ζε κία ζρέζε ηξσηφηεηαο, δηφηη ηα θξάηε-κέιε –πξψελ δνξπθφξνη 

ηεο ΔΓ πξνκεζεχνληαη ην 75% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία. Σα θξάηε 

ζπγθεθξηκέλα είλαη ε Σζέρηθε Γεκνθξαηία, ε Βνπιγαξία, ε ινβαθία, νη Βαιηηθέο 

ρψξεο, ε ινβελία, ε Πνισλία θαη ε Οπγγαξία.  

Πξφζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Οπθξαλίαο, ηεο νπνίαο ε 

Μφζρα ην 2006 κείσζε ηηο εμαγσγέο ηεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο ππεμαίξεζεο 

πεξηζζφηεξνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ απηφ πνπ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία ηνπο σο ακνηβή 

ηεο Οπθξαλίαο γηα ηε δηακεηαθφκηζε ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο επξσπατθέο 

αγνξέο94. Με ηε ζεηξά ηεο ε Οπθξαλία δελ παξείρε ζηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δελ ηεο παξείρε ε 

Gazprom, κε απνηέιεζκα κία αλεζπρεηηθά κεγάιε πηψζε ζηα απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ95. Σν δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο 
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αλαδείρζεθε μαλά ζε πξσηεχνλ δήηεκα ηεο Δ.Δ., κε ηηο δηαθνπέο πεηξειαίνπ ζηε 

Λεπθνξσζία θαη ζην δηπιηζηήξην Mazeika Nafta ηεο Ληζνπαλίαο96. Απηέο νη δχν 

πεξηπηψζεηο έζεζαλ ηελ Δ.Δ. ζε κία επάισηε θαηάζηαζε απέλαληη ζηε Ρσζία, νη 

θηλήζεηο ηεο νπνίαο ηελ θαηέζηεζαλ αλαμηφπηζηε ζηελ επξσπατθή αγνξά, κε 

απνηέιεζκα ε Δ.Δ. λα επαλεμεηάζεη ηε ξσζηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ζην 

ξσζηθφ ελεξγεηαθφ κνλνπψιην.  

Ζ Δπξψπε αληηιακβάλεηαη πιένλ ηηο επιδιώξειρ ηηρ Ρυζίαρ, νη νπνίεο είλαη: 

1νλ λα εκπνδίζεη ηηο επξσπατθέο ρψξεο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ηνπο γηα ηνλ 

ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ εκπνδίδνληαο ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ πνπ ζα παξαθάκπηνπλ ηε 

Ρσζία, 2νλ ε δηεμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 3νλ ε απφθηεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο Γπηηθέο ρψξεο θαη 4νλ ε ρξήζε απηψλ κε ζθνπφ ηελ 

άζθεζε πνιηηηθήο πίεζεο97. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε Ρσζία πξνσζεί 

ζπγθεθξηκέλνπο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο 

δηακεηαθνκηζηηθέο ρψξεο, εμππεξεηψληαο ε ίδηα ηηο πνιηηηθέο ηεο επηδηψμεηο, 

εδξαηψλνληάο ηελ σο νηθνλνκηθή δχλακε θαη εληζρχνληαο ηελ γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζήο καο ζα αλαθεξζνχκε ζε απηνχο ηνπο αγσγνχο θπζηθνχ 

αεξίνπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο επξψ-ξσζηθέο ελεξγεηαθέο 

ζρέζεηο.  

Ο North Stream είλαη έλαο αγσγφο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κήθνπο 1.200 

ρικ., πνπ ζα ζπλδέζεη ηε Ρσζία κε ηε Γεξκαλία κέζσ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο, 

παξαθάκπηνληαο ηα θξάηε ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο (βι. Παξάξηεκα 5), ελψ είλαη 

πηζαλφ λα ππάξμεη θαη δηαζχλδεζε Γεξκαλίαο κε νπεδία θαη Φηλιαλδία98. Αλακέλεηαη 

λα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ην 2012. Δίλαη έλαο ακθηιεγφκελνο αγσγφο, παξ‟ 

φιν πνπ έρεη ηελ ππνζηήξημε ησλ Δπξσπαίσλ, δηφηη αλαθφπηεη ηελ επξσπατθή πνξεία 

αλεχξεζεο λέσλ πεγψλ αλεθνδηαζκνχ. Με ηνλ αγσγφ απηφ ε Ρσζία κπνξεί λα 

αλαθφςεη ηνλ εθνδηαζκφ ρσξψλ φπσο ηεο Οπθξαλίαο, ηεο Λεπθνξσζίαο θαη ηεο 

Πνισλίαο, ρσξίο λα αλαθφπηεηαη ν επξσπατθφο αλεθνδηαζκφο. Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

North Stream είλαη φηη είλαη αληαγσληζηηθφο ηνπ αγσγνχ Yamal Europe II, ν νπνίνο 

βξίζθεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Πνισλίαο θαη ησλ θξαηψλ ηεο Βαιηηθήο.   
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Υάπηηρ 2: The Nord Stream Pipeline 

 

Πεγή: Business Insider Money Game, «Here’s How Germany and Russia Are Forming 

The World’s New Nexus of Power», http://www.businessinsider.com/germany-and-russia-2010-

7?op=1, 17/3/2011 

Ο Yamal Europe II είλαη ε ζρεδηαδφκελε πξνέθηαζε ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ Yamal Europe I, ν νπνίνο κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία ζηελ Πνισλία 

θαη ηε Γεξκαλία κέζσ ηεο Λεπθνξσζίαο. Ζ Gazprom  επηδηψθεη λα επεθηείλεη ηνλ 

αγσγφ θαη λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην ζηε Γεξκαλία δηακέζνπ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Πνισλίαο θαη ινβαθίαο παξαθάκπηνληαο ηε Λεπθνξσζία99.  

Ο South Stream είλαη έλαο αθφκε ππφ θαηαζθεπή αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ, ν 

νπνίνο είλαη Ρψζν-Ηηαιηθφο αγσγφο πνπ ζα δηαηξέρεη ππνζαιάζζηα ηε Μαχξε 

Θάιαζζα θαη ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία ζηε Βνπιγαξία θαη ζα έρεη 

έπεηηα δχν δηαθιαδψζεηο: ην Βφξεην Άμνλα, ν νπνίνο ζα έρεη θαηεχζπλζε ηελ Κεληξηθή 

Δπξψπε θαη ζα θαηαιήγεη ζηελ Απζηξία θαη ν Νφηηνο Άμνλαο, ν νπνίνο ζα έρεη 

θαηεχζπλζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία100. Σν πξφβιεκα κε ηνλ South Stream είλαη ν 

αληαγσληζηηθφο ηνπ αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco, νη νπνίνη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα πξνκεζεχνπλ ηηο ίδηεο αγνξέο. Χζηφζν, ν South Stream είλαη ζε ιηγφηεξν 

πξνρσξεκέλν ζηάδην απ‟ φηη ν Nabucco, ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ θαζνξηζηεί αθφκα ε 

αθξηβήο δηαδξνκή ηνπ θαη ην ζπλνιηθφ ηνπ θφζηνο. Χζηφζν, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο γηα 

ηνλ αγσγφ δείρλνπλ πσο ε Δ.Δ. απνθάζηζε λα ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηεο ηνλ αγσγφ 

                                                             
99 

Επγά Ησάλλα-Νηθνιέηηα, «Πνλάεη ε Δλεξγεηαθή Δμάξηεζε ηεο Δ.Δ. από ηε Ρσζία – Κιείλνπλ νη Αγσγνί ηεο Φηιίαο – 

Γηθιείδεο γηα ην Μέιινλ Αλαδεηνύλ νη Βξπμέιιεο», ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ & Γηπισκαηία, Σεχρνο 55, 

ηήιεο: Δλέξγεηα – Πεξηβάιινλ, Αχγνπζηνο 2008 (http://www.diplomatia.gr/?view=article&id=32 )    
100 

Επγά Ησάλλα-Νηθνιέηηα, «Πνλάεη ε Δλεξγεηαθή Δμάξηεζε ηεο Δ.Δ. από ηε Ρσζία – Κιείλνπλ νη Αγσγνί ηεο Φηιίαο – 

Γηθιείδεο γηα ην Μέιινλ Αλαδεηνύλ νη Βξπμέιιεο», ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ & Γηπισκαηία, Σεχρνο 55, 
ηήιεο: Δλέξγεηα – Πεξηβάιινλ, Αχγνπζηνο 2008 (http://www.diplomatia.gr/?view=article&id=32 )    

http://www.businessinsider.com/germany-and-russia-2010-7?op=1
http://www.businessinsider.com/germany-and-russia-2010-7?op=1
http://www.diplomatia.gr/?view=article&id=32
http://www.diplomatia.gr/?view=article&id=32


44 

 

θπζηθνχ αεξίνπ South Stream θαη ηνλ εξρφκελν Απξίιην πξαγκαηνπνηείηαη επίζεκε 

παξνπζίαζε ηνπ φινπ έξγνπ ζηηο Βξπμέιιεο κε ηε «ζθξαγίδα» ηεο101. Ζ απφθαζε ηεο 

Δ.Δ. ζεσξείηαη πξνζσπηθή λίθε ηνπ Πνχηηλ, ν νπνίνο πάιεςε γηα λα απνζπάζεη ηελ 

έγθξηζε θαη ηελ απνδνρή ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ αγσγφ απηφ. Απηή ε ξαγδαία εμέιημε ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο έρεη άκεζν γεσπνιηηηθφ αληίθηππν γηα ηνλ 

αληαγσληζηηθφ ηνπ αγσγφ, Nabucco, ηνλ νπνίν ε Δ.Δ. ππνζηήξηδε ψζηε λα κεηψζεη ηε 

ξσζηθή ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε. Δπί ηνπ ζέκαηνο, πξηλ 2 ρξφληα ν Πνχηηλ έθαλε 

ζρεηηθή δήισζε: «Γελ κπνξνύκε λα εκπνδίζνπκε θαλέλα λα ζθάβεη ραληάθηα θαη λα 

θηηάρλεη αγσγνύο, αιιά ην ζέκα είλαη κε ηη ζα ηνπο γεκίζεη102».   

Σέινο ζπλαληάκε ηνλ αγσγφ Blue Stream, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

ππνζαιάζζην αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν, μεθηλψληαο απφ ηε Ρσζία θαη 

δηαζρίδνληαο ηε Μαχξε Θάιαζζα θζάλεη κέρξη ηελ Σνπξθία. Ο αγσγφο απηφο έρεη 

εληείλεη ηε ξήμε ΖΠΑ – Σνπξθίαο θαζψο θαη Σνπξθίαο – Δ.Δ.. Δπίζεο, εληζρχεη ηηο 

ξσζηθέο θηινδνμίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ Gas Ring, δειαδή ηελ επέθηαζε 

ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα Βαιθάληα θαη ηε Νφηηα Δπξψπε103.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Δ.Δ. αληηιακβαλφκελε ηηο επηδηψμεηο ηεο Ρσζίαο 

πξνσζεί ην ζρέδην ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο πεγψλ. Αλαθεξφκαζηε 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco, ν νπνίνο έρεη ηε ζηήξημε ηεο Δ.Δ. 

θαη απνζθνπεί ζηε ιήςε θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηελ Καζπία 

Θάιαζζα ζηελ Δπξψπε, κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Απζηξία, δηαηξέρνληαο ηελ Σνπξθία, 

ηελ Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Οπγγαξία. Ο αγσγφο Nabucco είλαη ακεξηθαληθήο 

έκπλεπζεο θαη παξνπζηάδεη πξφβιεκα ζηηο 4 πηζαλέο πεγέο αλεθνδηαζκνχ, νη νπνίεο 

είλαη ην Ηξάθ, ην Ηξάλ, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ε πξία104. «Οη πνζόηεηεο θπζηθνύ αεξίνπ 

ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ηνπ Καδαθζηάλ δελ κπνξνύλ λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ αγσγνύ, νπόηε ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ 

επηπιένλ πνζόηεηεο θπζηθνύ αεξίνπ από ην Ηξάλ105». Οπζηαζηηθά, ν αγσγφο απηφο δελ 

ζα κεηαθέξεη κεγάιεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη  ζα θαιχςεη κφιηο ην ¼ ησλ 
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επξσπατθψλ αλαγθψλ γηα θπζηθφ αέξην106. Δπίζεο, ζα απειεπζεξψζεη αγνξέο φπσο 

ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαη ηνπ Καδαθζηάλ απφ ηελ πιήξε ξσζηθή εμάξηεζε κεηαθνξάο 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο θπζηθνχ αεξίνπ κε αγσγνχο ή απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο απφ ηε Ρσζία, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηε Gazprom απφ ζέζε ηζρχνο.  

Δπηπξφζζεηα, ε Δ.Δ. ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απεμάξηεζή ηεο απφ ηε Ρσζία εμεηάδεη ηε Βφξεηα Αθξηθή σο πηζαλή πεγή 

εμαζθάιηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ, πξνζπαζεί λα απμήζεη ηηο εηζαγσγέο ηεο 

απφ ηελ Αιγεξία, ηε Ληβχε, ηε Νηγεξία, εμεηάδεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), θαζψο επίζεο πξνζπαζεί λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο ζε 

ελαιιαθηηθέο ελεξγεηαθέο πεγέο, δειαδή ηε δεκηνπξγία ππξεληθψλ ελεξγεηαθψλ 

ππνδνκψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηε Φηιαλδία, ηηο Βαιηηθέο 

Υψξεο θαη ηε νπεδία107. Ζ Δπξψπε σζηφζν έξρεηαη αληηκέησπε κε ην βαζηθφ ηεο 

πξφβιεκα, δειαδή ηελ έιιεηςε κίαο εληαίαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ην φηη δελ 

απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία εληαία αγνξά ελέξγεηαο, αιιά απφ έλαλ αξηζκφ 

θξαηψλ ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Ρσζία δελ δέρεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζα 

ζηγνχλ ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. Με ζθνπφ λα δηεπζεηεζεί ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο θαη 

λα δηαηεξεζνχλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν δπλάκεσλ θαη φρη ζπγθξνπζηαθέο, ε 

ππνγξαθή ηνπ Δνεπγειακού Υάπηη απφ 51 ρψξεο θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ ζέηεη ηηο βάζεηο ελφο νινθιεξσκέλνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζηελ 

Δπξψπε. Έηζη, ινηπφλ, πξνσζείηαη ε ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Δπξψπεο, πξνσζνχληαη νη μέλεο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο, 

ην ειεχζεξν εκπφξην ζηα ελεξγεηαθά πιηθά, αγαζά θαη εμνπιηζκφ, ηελ ειεχζεξε 

δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ αγσγψλ θαη δηθηχσλ, ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα, 

παξνρή κεραληζκψλ γηα δηεπζέηεζε δηελέμεσλ108. Οπζηαζηηθά, αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη 

κία ελεξγεηαθή επξσπατθή πνιηηηθή. Ζ ζπλζήθε απνβιέπεη ζηε ζέζπηζε λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, κε βάζε ηηο αξρέο πνπ ζεζπίδεη ν Δπξσπατθφο Υάξηεο Δλέξγεηαο. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, ηελ 

εκπνξία ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ, ηε δηακεηαθφκηζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ 
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ηπρφλ δηαθνξψλ109. Ζ πλζήθε πεξηιακβάλεη επίζεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ, ηε δηαθάλεηα, ηελ θπξηαξρία, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη ην πεξηβάιινλ. 

Δπίζεο, κε ην Ππυηόκολλο Γιαμεηακόμιζηρ ε ξνή ελέξγεηαο ζα ζπλερίδεηαη 

αλεμαξηήησο πηζαλψλ δηελέμεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. Βέβαηα, ε Ρσζία δελ δέρεηαη λα ππνγξάςεη ηε πλζήθε θαη ηδηαίηεξα ην 

Πξσηφθνιιν θαη ηνχην δηφηη ζίγνληαη ζηα δσηηθά ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (θαη ηνπ πεηξειαίνπ).  

ηηο 31 Οθησβξίνπ 2006 ηελ Παγθφζκηα Δβδνκάδα Δλέξγεηαο, ν Δπίηξνπνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Δλέξγεηα Andris Piebalgs έθαλε ηελ αθφινπζε δήισζε: 

«ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε Ρσζία ρξεηάδεηαη ηελ Δπξώπε όζν ε Δπξώπε ρξεηάδεηαη 

ηε Ρσζία. Ζ ελέξγεηα πνπ αγνξάδεη ε Δπξώπε από ηε Ρσζία απνηειεί έλαλ από ηνπο 

ζεκαληηθνύο παξάγνληεο αλάθακςεο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξώπεο ε νπνία πξνκεζεύεηαη ελέξγεηα ζε εύινγεο ηηκέο. 

Με πην απιά ιόγηα, ν έλαο εληζρύεη ηνλ άιιν110.»  

Ο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο ζρέζεηο ηεο 

Δ.Δ. κε ηε Ρσζία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ακνηβαία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ζηελ 

πξνκήζεηα, ηε δήηεζε, ηελ επέλδπζε θαη ηελ ηερλνγλσζία111. Ζ Ρσζία είλαη 

παγθνζκίσο ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο θαη εμαγσγέαο θπζηθνχ αεξίνπ, θαηέρνληαο ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 20% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ αεξίνπ112. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη επηπξφζζεηνη ιφγνη απηήο ηεο ηζρπξήο ακνηβαίαο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Ρσζίαο. Δηδηθφηεξα, ε ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία ησλ δχν 

ρσξψλ ηνπο πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη βνεζάεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. 

Αληίζηνηρε αζθάιεηα εηζπξάηηνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, εμαηηίαο θαη ηεο ινγηθήο ελεξγεηαθήο ηηκνιφγεζεο. Ζ ακνηβαία εμάξηεζε ησλ 

δχν κεξψλ γίλεηαη αθφκα πην αληηιεπηή αλ αλαινγηζηνχκε ζε πνζνζηά φηη ε Δ.Δ. είλαη 

ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, αγγίδνληαο ην 63% ησλ ξσζηθψλ 

πεηξειατθψλ εμαγσγψλ θαη ην 65% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εμάγεηαη πξνο ηελ Δ.Δ.113. 
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Αλαθέξακε φια ηα παξαπάλσ γηα λα θαηαιήμνπκε ζην φηη ε ζρέζε ησλ δχν 

απηψλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Δ.Δ., είλαη ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. 

Ζ Ρσζία απνηειεί κία κεγάιε θαη αξθεηά ππνινγίζηκε δχλακε φρη κφλν απέλαληη ζηα 

επξσπατθά θξάηε αιιά ζε νιφθιεξν ην δηεζλέο ζχζηεκα. Δπεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηζρχ ηεο Δ.Δ., αιιά δελ έρεη θαηαθέξεη λα δξα εληειψο 

αλεμάξηεηα απφ απηή, επεηδή ρξεηάδεηαη αθφκα ηηο επξσπατθέο επελδχζεηο θαη ηελ 

ηερλνινγία. Σν πξνθίι ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο σζηφζν, δείρλεη λα είλαη ζζελαξφ θαη 

αλππνρψξεην. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ήδε αλαθέξακε 

είλαη ε απνπζία θνηλήο ζηξαηεγηθήο ζηα ελεξγεηαθά ζέκαηα, ρσξίο απηφ λα ηελ θαζηζηά 

αδχλακε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά. Απιά απηφ επηηξέπεη αθφκα ζηε Ρσζία – Gazprom 

λα δηεηζδχεη ζηελ επξσπατθή αγνξά.    

 

 

5.2.: Η Ρυζική Γιπλυμαηία ηηρ Δνέπγειαρ  

  ήκεξα, ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο δελ είλαη απιψο έλα νηθνλνκηθφ δήηεκα, αιιά 

θαη ζηξαηεγηθφ, φηαλ έλα θξάηνο εκπιέθεη δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, φπσο απηφ ηεο 

αζθάιεηάο ηνπ, ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαη ηε δηπισκαηηθή ζηξαηεγηθή ησλ ρσξψλ κε ησλ 

νπνίσλ ζπλεξγάδεηαη. Παγθνζκίσο, ζρεδφλ φιεο νη κεγάιεο ρψξεο – δπλάκεηο 

θαηαηάζζνπλ ηε δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο ζηελ πξψηηζηε ζέζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα ε Ρσζία, σο ν κεγαιχηεξνο ζρεδφλ θαζαξφο εμαγσγέαο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, έρεη δηαδξακαηίζεη έληνλε ελεξγεηαθή δηπισκαηία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, επεξεάδνληαο ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αξέλα.  

 Ζ δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο 

δηπισκαηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά δηπισκαηηθψλ δηελεξγεηψλ 

θαζνδεγνχκελε απφ ελεξγεηαθά δεηήκαηα, φπσο ηηο ελεξγεηαθέο εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο γεσπνιηηηθήο θαη εζληθήο θπξηαξρίαο ηνπ 

θξάηνπο114. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Ρσζία έρεη εθαξκφζεη ηε δηπισκαηία ηεο 

ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε ελέξγεηα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή νινθιήξσζε, ηε δηαηήξεζε ησλ 

γεσπνιηηηθψλ επηξξνψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο.  
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 Σν γεγνλφο φηη ε Ρσζία ελδπλάκσζε ηε δηπισκαηία ηεο ελέξγεηάο ηεο θαη 

πέηπρε ηνπο ζθνπνχο ηεο, νθείιεηαη ζηηο αθφινπζεο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαη ζηα 

ππνθεηκεληθά θίλεηξά ηεο: 1νλ Ζ Ρσζία θαηέρεη κία ηεξάζηηα πεγή απνζεκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, γεγνλφο πνπ ηε βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο δηπισκαηίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ 

κέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο115. Σα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ζήκεξα αγγίδνπλ ην 

6% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ θαη εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο ηβεξίαο, 

ζηα Οπξάιηα ξε θαη ζηε Βφξεηα πεξηνρή ηεο επξσπατθήο Ρσζίαο. Σα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ αληηζηνηρνχλ ζην 1/3 ηνπ παγθφζκηνπ απνζέκαηνο. 2νλ Ζ Ρσζία έρεη 

άξηζηεο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο πνπ ηε βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο 

δηπισκαηίαο116. Ζ Ρσζία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Αζηαηηθή Ήπεηξν, 

δειαδή αθξηβψο πάλσ ζηνλ θφκβν ηεο δηεζλνχο ζχλδεζεο αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη 

αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Έρεη δχν πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, κία ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καζπίαο Θάιαζζαο πνπ εθνδηάδεη ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη κία ζηελ πεξηνρή ηεο 

ηβεξίαο ε νπνία εθνδηάδεη ηηο αζηαηηθέο ρψξεο. 3νλ Ζ Ρσζία έρεη πνιχ ηζρπξά 

νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα λα αλαπηχμεη ηηο εμαγσγέο ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη, νη νπνίεο 

απνηεινχλ νηθνλνκηθφ ζηήξηγκα, θαζψο ζπκβάιινπλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

απνθαηάζηαζε117. 4νλ Ζ δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν 

γηα ηε Ρσζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο σο κεγάιεο δχλακεο αιιά θαη επίδεημεο 

ηεο δηεζλνχο ηεο επηξξνήο118. Οπζηαζηηθά, απνηειεί ην κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

εζληθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ, δηφηη ρξεζηκνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηά ηεο κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, εληζρχεη ηηο δηπισκαηηθέο ηεο πεγέο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ελεξγεηαθέο, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε άιισλ ρσξψλ θαη βειηηψλνληαο ηηο 

ζρέζεηο ηνπο.  

 Ζ πινχζηα εκπεηξία ηεο Ρσζίαο ζηε δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο ηελ θαηέζηεζε ην 

κεγαιχηεξν παξαγσγφ θαη εμαγσγέα ελέξγεηαο θαη πεηξειαίνπ. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Ρσζία ζηαδηαθά εδξαίσζε ηφζν ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή φζν 

θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ ξσζηθή ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγεηαθήο 

δηπισκαηίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο 

Κνηλνπνιηηείαο ησλ Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (Commonwealth of Independent States – 
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CIS – Μέιε: Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Λεπθνξσζία, Καδαθζηάλ, Κηξγηζηάλ, Μνιδαβία, 

Ρσζία, Σαηδηθηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ), ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζηελ 

Δπξψπε, ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, ζηελ 

επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αλαηνιηθά, ζηε δηείζδπζε ηεο αγνξάο ηεο βφξεηαο 

Ακεξηθήο θαη ηελ πξφθιεζε ησλ ρσξψλ OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries – Μέιε: Αιγεξία, Αγθφια, Δθνπαδφξ, Ηξάλ, Ηξάθ, Κνπβέηη, Ληβχε, 

Νηγεξία, Καηάξ, ανπδηθή Αξαβία, Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Βελεδνπέια)119. 

Χζηφζν, ν θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Ρσζίαο ζηελ ελεξγεηαθή ηεο δηπισκαηία είλαη 

ε εδξαίσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ, ε 

απνηξνπή ή ε απνδπλάκσζε ηεο δηεθδίθεζεο ή ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Κνηλνπνιηηείαο 

Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ γηα ηε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα ηελ εηζαγφκελε 

ελέξγεηά ηνπο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ηεο ελέξγεηαο σο ζηξαηεγηθφ κέζν 

επηηάρπλζεο ηεο θηιίαο κεηαμχ ηνπο120. ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

κε ηε Ρσζία, ζα ιέγακε πσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο 

Ρσζίαο ζηελ ελεξγεηαθή δηπισκαηία είλαη ε επηθέληξσζή ηεο ζηελ εδξαίσζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζηελ Δπξψπε, δηφηη ε Δπξψπε απνηειεί κία παξαδνζηαθή αγνξά 

ελέξγεηαο γηα ηε Ρσζία, θαζψο επίζεο ε Ρσζία αγνξάδεη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ απφ 

ηελ Δπξψπε. ζνλ αθνξά ζηελ επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αλαηνιηθά, 

αλαθεξφκαζηε ζηηο αγνξέο ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, δειαδή 

ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. Απηέο νη ρψξεο ζα απνηειέζνπλ έλαλ πνιχ κεγάιν θαηαλαισηή 

ελέξγεηαο γηα ηε Ρσζία. Σέινο φζνλ αθνξά ζηε δηείζδπζε ησλ ρσξψλ ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο, αλαθεξφκαζηε ζηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ ζρέζεσλ κε ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη φζνλ αθνξά ζηηο ρψξεο OPEC απηέο ζα παξακείλνπλ ν 

θχξηνο αληίπαινο ηεο Ρσζίαο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο δηπισκαηίαο.  

 Ζ Ρσζία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πηνζέηεζε κίαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή δηπισκαηία ηεο ηφζν ζε 

Μάθξν φζν θαη ζε Μίθξν επίπεδν, κε αμηφινγα απνηειέζκαηα. Πην αλαιπηηθά: 1νλ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζρεηηθνί 

λφκνη θαη ξπζκίζεηο, 2νλ έρεη ελδπλακσζεί ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαη ν 

έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ νκνζπνλδηαθή δηαθπβέξλεζε, 3νλ έρεη δνζεί έκθαζε 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο εμσηεξηθήο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, 4νλ βειηηψζεθαλ ηα δίθηπα ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 
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αεξίνπ γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο θαη 5νλ κεγάιεο εηαηξείεο 

ελέξγεηαο ελζαξξχλνληαη λα θπξηεχζνπλ ηε δηεζλή αγνξά κε ζπγρσλεχζεηο, 

θνηλνπξαμίεο θαη εμαγνξέο121.   

 

5.3.: Η Γιπλυμαηία ηυν Αγυγών Φςζικού Αεπίος  

Σα ρξφληα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Putin έδεημαλ πσο ήζειε λα επηζηξέςεη ηε Ρσζία 

ζηελ παιηά απνιπηαξρηθή – απηαξρηθή ηεο δηαρείξηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμνπζία 

έγηλε ζπγθεληξσηηθή, νη εηαηξείεο ελέξγεηαο θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο εζληθνπνηήζεθαλ, 

νη θξηηηθνί ελάληηα ηνπ Κξεκιίλνπ δνινθνλήζεθαλ θαη ηα κέιε ηεο αληίζεηεο παξάηαμεο 

ζπλειήθζεζαλ θαη απνθιείζζεθαλ απφ ηηο λνζεπκέλεο εθινγέο122. Ο Πξφεδξνο Putin 

ην 2008 δελ έδεηρλε θακία δηάζεζε λα εγθαηαιείςεη  ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο, θη έηζη ηελ 

άλνημε ηνπ 2007 πξνέβε ζε κία πνιχ πξνζεγκέλε θίλεζε, δειαδή ηε κεηάβαζή ηνπ 

απφ Πξφεδξνο ζε Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο νξίδνληαο αληηθαηαζηάηε ηνπ ηνλ Dmitry 

Medvedev. Πάξαπηα ν Putin δελ έπαςε ζηηγκή λα ειέγρεη ηε ρψξα ηνπ θαη νπζηαζηηθά 

θξαηνχζε αθφκε ηα ελία ηεο Ρσζίαο απφ ηε ζέζε ησλ λέσλ ηνπ θαζεθφλησλ. Ο Putin 

δελ άιιαμε κφλν ηελ εζσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή, αιιά έθαλε ρξήζε ησλ άθζνλσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο γηα λα αζθήζεη πνιηηηθή πίεζε πάλσ ζηνπο παιαηφηεξνπο ζνβηεηηθνχο 

δνξπθφξνπο – θξάηε ηνπ. Παξαηεξνχκε, δειαδή, κία επηζηξνθή πξνο ηελ επνρή ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο «δηπισκαηίαο ησλ 

αγσγψλ» έιαβε ρψξα ην 2006 φηαλ ε Ρσζία ελεπιάθε ζε κία δηακάρε γηα ηελ ηηκή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ Οπθξαλία θαη ε Gazprom, εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ θαη ν 

κνλαδηθφο εμαγσγέαο, ζηακάηεζε λα ζηέιλεη θπζηθφ αέξην ζηελ Οπθξαλία, κε ζθνπφ 

λα εμαληιήζεη ηε ρψξα απφ ηελ ελέξγεηα θαη λα επηζπεχζεη κία θαηάιεμε επλντθή πξνο 

ην κέξνο ηεο123. Οπζηαζηηθά ε δηακάρε γηα ηελ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είρε λα θάλεη κε 

ηελ πίεζε πνπ ήζειε λα αζθήζεη ε Μφζρα ζηελ Οπθξαλία γηα λα πιεξψζεη ζηελ ηηκή 

ηεο αγνξάο ην εηζαγφκελν θπζηθφ αέξην, θαζψο θαη γηα λα κνηξαζηεί ηα επηθεξδή 

δηακεηαθνκηζηηθά έζνδα απφ ην δίθηπν ησλ ξψζν-επξσπατθψλ αγσγψλ πνπ αλήθεη ζηε 

Ρσζία124. Ζ θίλεζε απηή ηνπ Putin αλαζηάησζε θαη πξνβιεκάηηζε ηελ Δπξψπε, γηαηί 
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αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε ζηξνθή ηεο Οπθξαλίαο πξνο ηε Γχζε, ε θίλεζε απηή 

νδήγεζε ηνλ Putin ζε κία πνιηηηθή ηαθηηθή γηα λα επαλαθέξεη ηνλ Τπνπξγφ Viktor 

Yushchenko πίζσ ζηε ξσζηθή ζθαίξα επηξξνήο125. Παξφκνηεο δηακάρεο είρε ε Ρσζία 

κε ηε Μνιδαβία, ηε Γεσξγία θαη ηε Λεπθνξσζία.  

Ζ δηακάρε αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηελ Οπθξαλία γηα ην θπζηθφ αέξην θαίλεηαη 

πσο είλαη κεζνδεπκέλε απφ ηε Ρσζία. Ζ Μφζρα επηηαρχλεη απηή ηελ θξίζε κε ζθνπφ 

λα πξνσζήζεη απηφ ην ζπλαίζζεκα ηεο εμάξηεζεο, εληζρχνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηνπο 

δχν κεγάινπο ηεο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ: North Stream (μεθηλάεη απφ ηε ηβεξία θαη 

δηακέζνπ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο θαηαιήγεη ζηε Γεξκαλία) θαη South Stream 

(δηακέζνπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαιήγεη ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Απζηξία)126. Οιφθιεξε 

ε Κεληξηθή Δπξψπε εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηε Ρσζία, απφ ηελ νπνία πξνκεζεχεηαη ην 

ξσζηθφ θπζηθφ ηεο αέξην, φπσο θαη ε Βξεηαλία θαζψο ηα βφξεηα ζαιάζζηα απνζέκαηα 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Οη ξσζηθνί αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηφζν ηζρπξνί πνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα πεξηζσξηνπνηήζνπλ ηηο δηακεηαθνκηζηηθέο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

Δπξψπεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ Πνισλία θαη ηελ Οπθξαλία, νη νπνίεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δπζαξεζηήζνπλ ηε Ρσζία, κπνξνχλ απηνκάησο λα απνθνπνχλ ρσξίο 

λα δηαηαξάμνπλ ηε δηαθίλεζε ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γπηηθή Δπξψπε.  

Πψο ζα κπνξνχζε ινηπφλ ε Δπξψπε λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηεο γηα θπζηθφ 

αέξην ρσξίο λα ην πξνκεζεχεηαη απφ ηε Ρσζία; Θεσξεηηθψο, γηα λα απνθχγεη ε 

Δπξψπε ην ελδερφκελν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κέζνπ ηνπ εθβηαζκνχ απφ ηε Ρσζία, 

ζα κπνξνχζε λα απνζεθεχεη θπζηθφ αέξην ψζηε λα δηαηεξήζεη αμηφινγα απνζέκαηα θαη 

λα εληζρχζεη ηε δηαζχλδεζε κε ηα άιια επξσπατθά θξάηε127. Ζ δηαζχλδεζε κε ηα άιια 

επξσπατθά θξάηε, ε αλάπηπμε δειαδή ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ, ζα εληζρχζεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θάπνησλ θξαηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ζα 

ηε ζπλέθεξε λα δηαζπλδεζεί κε ην Βνξξά ή θαη ην Νφην. Ζ εξβία θαη ε Κξναηία 

επσθεινχληαη απφ ηα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, 

ελψ ε Βνπιγαξία ιφγσ έιιεηςεο δηαζχλδεζεο παγψλεη128.  

Χζηφζν, ηέηνηνπ είδνπο κέηξα αλαζηέιινπλ πξνζσξηλά ηελ θαηάζηαζε ρσξίο 

λα δηεπζεηνχλ νξηζηηθά ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δηεπζχληξηα ηνπ Constellation 
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Energy Institute, Anita Orban θαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ “Power, Energy and the New 

Russia Imperialism”, βξίζθεη ηε ιχζε ζε έλα ζπλδπαζκφ ηεζζάξσλ κέηξσλ: ηελ 

πγξνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελαιιαθηηθνί αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ φπσο ν 

Nabucco, ε ππξεληθή ελέξγεηα θαη ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο πην απνδνηηθά129. Απφ ηελ 

πξαθηηθή ηνπο πιεπξά φκσο απηά ηα κέηξα είλαη ακθηιεγφκελα, γη‟ απηφ θαη απηή ε 

γεσπνιηηηθή εμέιημε ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο θπζηθνχ αεξίνπ, ελ 

ζπγθξίζεη κε ηελ απμαλφκελε ξσζηθή επηξξνή, απνηεινχλ κία κειινληηθή πξφθιεζε.    

 Ζ Gazprom ζθνπεχεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν λέσλ επξψ-ξσζηθψλ 

αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, North Stream θαη South Stream, λα παξαθάκςεη ηελ 

Οπθξαλία θαη ηε Λεπθνξσζία πνπ ηηο δηαηξέρνπλ αγσγνί. Απηνί νη δχν αγσγνί 

ζηνρεχνπλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εμάξηεζεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο απφ ην ξσζηθφ 

θπζηθφ αέξην. Ζ Gazprom δελ έρεη ππνδειψζεη αθφκα φηη ζθνπεχεη λα ζηακαηήζεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγσγψλ θαη λα εληζρχζεη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ Yamal – Europe, ν νπνίνο μεθηλάεη απφ ηε Ρσζία θαη θηάλεη 

έσο θαη ηηο αγνξέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, δηαηξέρνληαο ηελ Πνισλία θαη ηε 

Λεπθνξσζία130.  

Ο αγσγφο Yamal – Europe δηαηξέρεη ηέζζεξηο ρψξεο: ηε Ρσζία, ηε 

Λεπθνξσζία, ηελ Πνισλία θαη ηε Γεξκαλία. Σν ηξέρνλ ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ αγσγνχ 

απηνχ μεπεξλάεη ηα 2,000 km. Μέρξη θαη απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 14 ιεηηνπξγηθνί 

ζηαζκνί ζπκπίεζεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 3 είλαη ζηε Ρσζία, 5 ζηε Λεπθνξσζία, 5 ζηελ 

Πνισλία θαη 1 ζηε Γεξκαλία131. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ Yamal – 

Europe μεθίλεζε ην 1992 θαη ην 1993 ππεγξάθεζαλ νη δηαθπβεξλεηηθέο ζπκθσλίεο 

αλάκεζα ζε Ρσζία, Λεπθνξσζία θαη Πνισλία. Σν 1994 ε Wingas (γεξκαληθή εηαηξεία 

δηαλνκήο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην Kassel ηεο Γεξκαλίαο), ε 

θνηλνπξαμία ηεο Gazprom θαη ηεο Wintershall (ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζην Kassel ηεο Γεξκαλίαο), θαζψο θαη ε ζπγαηξηθή ηεο 

BASF (ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ρεκηθψλ ζηνλ θφζκν κε έδξα ηεο ηε Γεξκαλία) μεθίλεζαλ 

ηελ αλέγεξζε ηνπ γεξκαληθνχ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ.  
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Υάπηηρ 3: Yamal Europe 

       

Πεγή: Gazprom, Production / Projects / Gas Pipelines / Yamal Europe, «Yamal Europe»,  

http://www.gazprom.com/production/projects/pipelines/yamal_evropa / , 17/3/2011  

  Σν πξψην αέξην παξαδφζεθε ζηε Γεξκαλία ην 1997 δηακέζνπ ηνπ δηαδξφκνπ 

Λεπθνξσζίαο – Πνισλίαο. Οη ζηαζκνί ηεο Λεπθνξσζίαο θαη ηεο Πνισλίαο 

νινθιεξψζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 1999 θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ζηαζκψλ 

ζπκπίεζεο ηνπ αγσγνχ ην 2005, ε εηήζηα δηνρέηεπζε θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Yamal – 

Europe αλήιζε ζηα 33 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα. Σν γεξκαληθφ ηκήκα ηνπ αγσγνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ JAGAL Pipeline ζπλδέεηαη κε ηνλ Yamal – Europe Pipeline. ζνλ 

αθνξά ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο ηνπ Yamal – Europe Pipeline, ην ξσζηθφ 

ηκήκα απηνχ αλήθεη θαη εθκεηαιιεχεηαη απφ ηελ Gazprom, ην ηκήκα πνπ πεξλά απφ ηε 

Λεπθνξσζία αλήθεη ζηε Gazprom θαη εθκεηαιιεχεηαη απφ ηελ Beltransgaz, ην 

πνισληθφ ηκήκα ηνπ αγσγνχ αλήθεη θαη εθκεηαιιεχεηαη απφ ηελ EuRoPol Gaz S.A.. 

Χζηφζν, ππάξρεη θαη ν πξνηεηλφκελνο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Yamal Europe II, ν 

νπνίνο ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηεο Gazprom ζα δηαηξέρεη ηελ Πνισλία λφηην-

αλαηνιηθά θαη ζα θαηαιήγεη ζηε ινβαθία132.    

  Ζ Ρσζία επσθειείηαη απφ ηηο δηκεξείο ηεο ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη πξνηηκά ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε κεγάια θξάηε ηεο 
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επνλνκαδφκελεο Γεξαηάο Ζπείξνπ παξά κε ηα λέα κέιε ηεο133. Ο Σνχξθν – Ρσζηθφο 

ππνζαιάζζηνο αγσγφο Blue Stream ζεσξείηαη απφ ηε Ρσζία σο κία κεγάιε 

νηθνλνκηθή ζπκθσλία κε κία κεγάιε Γπηηθή δχλακε. Ο Blue Stream εληνπίδεηαη ζηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ζηνρεχεη ζην λα πξνκεζεχεη κε θπζηθφ 

αέξην ηελ Σνπξθία – Samsun, πξνεξρφκελν απφ ηε Νφηηα Ρσζία δηακέζνπ ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο πξνζπεξλψληαο άιια Βαιηηθά Κξάηε. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ 

ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ Blue Stream αλέξρεηαη ζηα 1,213 km, ην νπνίν 

ζε ρσξεηηθφηεηα αληηζηνηρεί ζε 565 δηο θπβηθά κέηξα εηεζίσο134.  

Υάπηηρ 4: Blue Stream  

  

Πεγή: Gazprom, Production / Projects / Gas Pipelines / Blue Stream, «Blue Stream», 

http://www.gazprom.com/production/projects/pipelines/bs/ , 17/3/2011  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ Blue Stream εγθαηληάζηεθε απφ ηε Gazprom κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή δηακάρεο αλάκεζα ζε ρψξεο φπσο ε Οπθξαλία θαη ε Βνπιγαξία. Ο αγσγφο 

θπζηθνχ αεξίνπ ππεγξάθε αλάκεζα ζε Ρσζία θαη Σνπξθία ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 1997, 

σζηφζν θαζπζηέξεζε πνιχ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα. Κάπνηεο 
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θαζπζηεξήζεηο νθείινληαλ άιινηε ζε πεξηβαιινληηθέο επηθπιάμεηο, άιινηε ζηνλ 

θαηακεξηζκφ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη άιινηε ζηνπο ηηαιηθνχο αγσγνχο αεξίνπ γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε παξάδνζήο ηνπο. Ζ Gazprom ζπλεξγάζηεθε κε ηελ ηηαιηθή εηαηξεία 

ελέξγεηαο ENI, ε νπνία είρε απνθνκίζεη κεγάιε εκπεηξία ηνπνζέηεζεο αγσγψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αιγεξίαο, θαζψο επίζεο θαηείρε θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.  

Τπήξμαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ Blue Stream, ψζηε 

λα κεηαθέξεη ξσζηθφ αέξην ζηελ Δπξψπε. Ο Βιαληίκηξ Πνχηηλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005, 

ζε ζπδεηήζεηο ηαζζφηαλ ππέξ ηεο επέθηαζεο ηνπ αγσγνχ ζηε Γπηηθή Οπγγαξία, 

δηακέζνπ ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Κξναηίαο, κνινλφηη ππήξρε ν 

αληαγσληζηηθφο αγσγφο Nabucco, ν νπνίνο απνηεινχζε έλαλ επξσπατθφ 

ζπλεηαηξηζκφ ρσξψλ πνπ ήζειαλ λα απνθχγνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ην ξσζηθφ αέξην. Ο 

αγσγφο απηφο απνηειεί έλα κεγαιεπήβνιν ζρέδην ηεο Δ.Δ. κε ηε ζχκπξαμε ησλ ΖΠΑ, 

πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηε Gazprom.  

Ο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco απνηειεί κία επθαηξία γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε 

Ρσζία θαη λα απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη απφ άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. Παξφιε ηελ επξσπατθή ππνζηήξημε ηνπ αγσγνχ, ππάξρνπλ 

ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν ν αγσγφο απηφο ζα θαηαθέξεη λα παξακείλεη βηψζηκνο θαη 

λα πξνζειθχεη ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε 

αλάπηπμή ηνπ135, γηαηί εδψ θαη ρξφληα δελ έρνπλ βξεζεί νη απαξαίηεηεο πνζφηεηεο πνπ 

ζα είλαη ηθαλέο λα ηξνθνδνηήζνπλ ηνλ αγσγφ θαη λα εγγπεζνχλ ηελ θεξδνθφξα 

ιεηηνπξγία ηνπ. Οπζηαζηηθά, ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Αδεξκπατηδάλ δελ 

θαιχπηεη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο πνπ ζα θάλνπλ ηνλ αγσγφ βηψζηκν. Ζ δηνρέηεπζε 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ άιιεο ρψξεο, φπσο ην Ηξάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ, ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί βηψζηκε ιχζε, αιιά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηξάλ επηθξαηεί ε δηακάρε ηνπ 

ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εμέιημε ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα.      
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Υάπηηρ 5: Nabucco Pipeline 

 

Πεγή: Focus Information Agency, «AFP: Nabucco Pipeline Still in Limbo», http://www.focus-

fen.net/?id=n242619 , 17/3/2011  

  

5.4.: Η Γευπολιηική ηυν Αγυγών Φςζικού Αεπίος ηηρ Κενηπικήρ 

Δςπαζίαρ και ηος Καςκάζος  

Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απνθηήζεη 

κία λέα γεσπνιηηηθή δπλακηθή, δηαδξακαηίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη κία αιιαγή ζηελ 

ηζνξξνπία ηζρχνο ηνπο. Γεσπνιηηηθά, νη ζθαίξεο επηξξνήο θαη ε παγθφζκηα ηζνξξνπία 

ηζρχνο έρεη κεηαθεξζεί απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε ζηηο αλεξρφκελεο δπλάκεηο 

ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Κίλαο (BRIC), νη νπνίεο κεηαμχ ηνπο 

αλαπηχζζνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Shanghai Cooperation 

Organization (SCO), αιιάδνληαο έηζη ηε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία ηζρχνο136. Μέζα ζε 

απηφ ην λέν επξχηεξν πιαίζην ε Κεληξηθή Δπξαζία αλαδεηθλχεηαη ζε εμαηξεηηθήο 

γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη αλαδεηθλχεηαη σο κία λέα εζηία αλαηαξάμεσλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελέξγεηαο. Καηαξράο, ε δηακάρε ηεο Κίλαο θαη ηεο 

Ρσζίαο γηα ην ηη ζεσξνχλ σο δπηηθή εγεκνλία, αιιά θαη ε πξνζπάζεηα ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο λα επηβάινπλ έλα κνλνπνιηθφ ζχζηεκα παγθφζκηαο ηάμεο. 

Άιια επξαζηαηηθά θξάηε, φπσο ην Καδαθζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ, 

επαλαηνπνζεηνχληαη ζηελ παγθφζκηα  ηάμε πξαγκάησλ πέξα απφ ηνλ παιηφ 
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δηαρσξηζκφ Γχζεο – Αλαηνιήο137. Γεχηεξνλ, ε ζηξαηεγηθή ηνπνζεζία ηεο Κεληξηθήο 

Δπξαζίαο, ν πινχηνο ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο θαη ε δεκνγξαθηθή ηεο 

βαξχηεηά ηεο, ηελ θαζηζηνχλ ζεκείν θιεηδί γηα ηελ άζθεζε επηξξνήο ζηηο Ζ.Π.Α., ηελ 

Δ.Δ., ηελ Κίλα θαη ηε Ρσζία138. Καη ηξίηνλ, νη ζηελνί δεζκνί αλάκεζα ζηελ Κεληξηθή 

Δπξαζία θαη ηελ επξχηεξε Μέζε Αλαηνιή δεκηνπξγνχλ έλα λέν γεσπνιηηηθφ δεζκφ, 

ηθαλφ λα αλαζηείιεη ηελ επηξξνή ηεο Ακεξηθήο θαη λα δεκηνπξγήζεη δχν λένπο 

δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο139.  

Υάπηηρ 6: The Caucasus and Central Asia  

 

Πεγή: Ηλθνγλψκσλ Πνιηηηθά, «Ρσζία θαη Σνπξθία ‘ζθάδνληαη’ ζηελ πνδηά ηνπ 

Καπθάζνπ», http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/12/blog-post_5215.html , 17/3/2011  

 Ζ Κεληξηθή Δπξαζία απνηειείηαη απφ ρψξεο νη νπνίεο κεηαμχ ηνπο έρνπλ 

δεζκνχο γεσγξαθηθνχο, ηζηνξηθνχο, πνιηηηθέο ζρέζεηο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

δεζκνχο. Οη ρψξεο θαη νη πεξηνρέο νη νπνίεο ηελ απαξηίδνπλ είλαη νη εμήο: νη πεξηνρέο 

ηεο λφηηαο θαη θεληξηθήο Ρσζίαο πξνο ην βνξξά, ε Σνπξθία θαη ηα θξάηε ηεο Καπθαζίαο 
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(Γεσξγία, Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ) πξνο ηα δπηηθά, ην Ηξάλ θαη ην Αθγαληζηάλ πξνο ην 

λφην, νη Γεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο (Καδαθζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ, 

Κηξγηζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ) θαη ηέινο νη βνξεηνδπηηθέο πεξηνρέο ηεο Κίλαο θαη ηεο 

Μνγγνιίαο πξνο ηα αλαηνιηθά. Ζ Κεληξηθή Δπξαζία έρεη ηεξάζηην πιήζνο απφ 

θπζηθνχο πφξνπο, φπσο επί παξαδείγκαηη ην Καδαθζηάλ θαηέρεη ην 4% ησλ 

παγθφζκησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ, ην Σνπξθκεληζηάλ έρεη κεγάια απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ, ην Κηξγηζηάλ θαη ην Σαηδηθηζηάλ θαη ε Σνπξθία θαηέρνπλ κεγάια 

απνζέκαηα λεξνχ140.  

Ζ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ ζεσξείηαη απφ γεσπνιηηηθήο απφςεσο κεγάιν 

ζηαπξνδξφκη εκπνξηθψλ δξφκσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο ελεξγεηαθέο 

δηεθδηθήζεηο. Ζ πεξηνρή είλαη πινχζηα ζε θπζηθνχο πφξνπο, φπσο πεηξέιαην, θπζηθφ 

αέξην, κέηαιια, νξπθηά θαη άλζξαθα141. Θα εζηηάζνπκε ζηελ πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ 

Καπθάζνπ πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα αλεμάξηεηα θξάηε ηεο Γεσξγίαο, ηεο Αξκελίαο θαη 

ηνπ Αδεξκπατηδάλ, πεξηνρή πνπ ζπγθεληξψλεη ην γεσπνιηηηθφ ελεξγεηαθφ ελδηαθέξνλ 

ηεο Σνπξθίαο, ηνπ Ηξάλ, ησλ ΖΠΑ, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο, φζνλ αθνξά ζηελ 

παξαγσγή θαη κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Ζ πεξηνρή ηνπ Νφηηνπ Καπθάζνπ 

απνηειεί γηα έλαλ αθφκε ιφγσ κεγάιεο γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη εθεί 

ζπγθεληξψλεηαη ε δηακεηαθφκηζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηνπ Αδεξκπατηδάλ, ηεο 

Καζπίαο Θάιαζζαο θαη ησλ θξαηψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, φπσο ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηνπ 

Σνπξθκεληζηάλ142. Έηζη, αλ ε Ρσζία ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηεο 

πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο γηα λα ελψζεη ηηο πεξηνρέο 

απηέο κε ηε Γχζε, ζίγνπξα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ σο κέζν γηα 

ηε ζχλδεζε απηή. Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, φηη ε δπλακηθή ηνπ εδάθνπο ηεο 

Κεληξηθήο Δπξαζίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ, κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγάιε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κέζσ ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο.   

εκαληηθή γεσπνιηηηθή ζέζε θαηέρεη θαη ε Καζπία Θάιαζζα, ε νπνία βξέρεη ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Αδεξκπατηδάλ, ηεο Ρσζίαο, ηνπ Καδαθζηάλ, ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαη ηνπ 

Ηξάλ. Απφ ηε θχζε ηεο ε Καζπία Θάιαζζα, βξίζθεηαη ζε πνιχπινθν πεξηβάιινλ κε 

πνιιέο ρψξεο λα αλακεηγλχνληαη ζηα ελεξγεηαθά ηεο απνζέκαηα. ζνλ αθνξά ζηα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, δηαδξακαηίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 
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ζηελ παγθφζκηα ηζνξξνπία ηζρχνο, δηφηη είλαη ηθαλά λα θαιχςνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Γχζεο. πγθεθξηκέλα, γηα ην θπζηθφ αέξην 

δηαζέηεη 7,27 ηξηο θπβηθά κέηξα ή αιιηψο ην 4,1% ηνπ παγθφζκηνπ ζπλφινπ143. Ζ 

απφζηαζε ησλ θνηηαζκάησλ απηψλ απφ ηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη νη πςειέο ηηκέο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, εληείλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ γηα έιεγρν θαη 

εθκεηάιιεπζε144. Σα θπξηφηεξα πεδία παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καζπίαο Θάιαζζαο βξίζθνληαη ζην Tengiz θαη ζην Kashagan ηνπ Καδαθζηάλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζην Chirag θαη ζην Shah Deniz ηνπ Αδεξκπατηδάλ. ιν ην θπζηθφ αέξην ηεο 

πεξηνρήο ζα ζπγθεληξψλεηαη ζην Erzurum ηεο Σνπξθίαο.            

Υάπηηρ 7: The Caucasus Region (1994) 

 

Πεγή: Foreign Policy Association 1918 - Power Politics - National Security Strategy in the 21
st
 

Century, «The ‘Security Dilemma’ of the Caucasus»,  

http://powerpolitics.foreignpolicyblogs.com/2010/11/19/security-dilemma-caucasus/ , 17/3/2011  
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 ηελ εμππεξέηεζε ινηπφλ, φισλ απηψλ ησλ γεσπνιηηηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ελεξγεηαθήο δηακεηαθφκηζεο θαη ζχλδεζεο ησλ αγσγψλ, πεξηιακβάλεηαη ε πινπνίεζε 

ησλ αθνινχζσλ ελεξγεηαθψλ αγσγψλ. 

Ο Nabucco είλαη έλα πξνηεηλφκελν ζρέδην πνπ απνηειείηαη απφ 3.300 km, κε 

δηάκεηξν αγσγνχ ζηηο 56 ίληζεο, μεθηλψληαο απφ ηα Γεσξγηαλφ – Σνπξθηθά ζχλνξα 

θζάλνληαο κέρξη ην Baumgarten ηεο Απζηξίαο, δηακέζνπ ηεο Σνπξθίαο, ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο. Απνηειεί έλαλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ 

εμαηξεηηθήο γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο επεηδή ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο 

Θάιαζζαο, ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, δηακέζνπ ηεο Σνπξθίαο, ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο, κε ηελ Απζηξία θαζψο επίζεο θαη κε 

άιιεο επξσπατθέο αγνξέο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο145. 

Θα ηξνθνδνηεί δειαδή, κε αδέξηθν, θαδαθηθφ θαη πηζαλφλ ηνπξθκεληθφ θπζηθφ αέξην ηελ 

Δπξψπε. Γηα ην ιφγν απηφ ιέκε πσο απφ πνιηηηθήο απφςεσο ν Nabucco ζα απμήζεη 

ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ θαη απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, πεξηνξίδνληαο 

ηνπιάρηζηνλ ηε ξσζηθή επηξξνή θαη εμάξηεζε. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Nabucco έρεη 

πξνθαζνξηζηεί λα αξρίζεη ην 2012 θαη ε πξψηε ηνπ δηαθίλεζε θπζηθνχ αεξίνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην 2015146. Σν 30% ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ European 

Investment Bank (EIB)147, θαη νη κέηνρνη ηνπ αγσγνχ Nabucco απνηεινχληαη απφ ηελ 

ηνπξθηθή BOTA, απφ ηε βνπιγάξηθε Bulgarian Energy Holding, απφ ηελ νπγγξηθή 

εηαηξεία MOL, ηελ απζηξηαθή εηαηξεία OMV Gas & Power, ηε γεξκαληθή εηαηξεία RWE 

θαη απφ ηε ξνπκάληθε Transgaz148. Οη κέηνρνη ππνινγίδνπλ ην θφζηνο ηνπ αγσγνχ καδί 

κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, λα αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 7 ηξηο επξψ. Ζ πηνζέηεζή ηνπ απφ 

ηελ Δ.Δ. εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ κείσζεο ηεο εμάξηεζεο απφ ην 

ξσζηθφ θπζηθφ αέξην.    

 

 

 

 

                                                             
145 Mark Rowley, «The Nabucco Pipeline Project – Gas Bridge to Europe?», Pipeline & Gas Journal, London, 

September 2009, ζει. 72   
146

 NABUCCO GAS PIPELINE – GASBRIDGE BETWEEN ASIA & EUROPE, «Timeline»,  http://www.nabucco-

pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/timeline_steps , 15/6/2010   
147

 Θενδψξνπ Υ. Ησάλλεο, «Ο Διιελν-Ηηαιηθόο θαη ν Διιελν-Σνπξθηθόο Αγσγόο θπζηθνύ Αεξίνπ θαη ε εκαζία ηνπ από 

ηξαηεγηθή Άπνςε», Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Γηαηξηβή 2008, ζει. 55  
148

 Mark Rowley, «The Nabucco Pipeline Project – Gas Bridge to Europe?», Pipeline & Gas Journal, London, 

September 2009, ζει. 72    

http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/timeline_steps
http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/timeline_steps


61 

 

Υάπηηρ 8: Projected Routes of Nord Stream, Nabucco and South Stream Pipelines   

 

Πεγή: BBC NEWS, «Nord Stream Gas Pipeline Underwater Construction Starts»,  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8607214.stm , 17/3/2011  

 Ο αγσγφο Nabucco ζεσξείηαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν εμαηξεηηθήο γεσπνιηηηθήο 

ζεκαζίαο. Θεσξείηαη πσο έξρεηαη ζε άκεζν αληαγσληζκφ κε άιινπο αγσγνχο 

εμαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ κε θαηεχζπλζε πξνο ην λφην, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνλ 

South Stream, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη ξσζηθφ θπζηθφ αέξην ζηε Μαχξε Θάιαζζα, ζηε 

Βνπιγαξία θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ Απζηξία θαη ηελ Ηηαιία. Κάπνηνη ζρνιηαζηέο 

αλαιχνπλ απφ πνιηηηθήο θχζεσο ηνπο αγσγνχο Nabucco θαη South Stream σο 

αληαγσληζηηθνχο αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηε Γχζε. Χζηφζν, εάλ ν Nabucco 

πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξψηε ηνπ δηαθίλεζε θπζηθνχ αεξίνπ ην 2014 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηηο πεγέο θπζηθνχ αεξίνπ κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Έηζη, παξακέλνπλ 

αθφκα αλακθίβνια εξσηήκαηα γηα ην αλ ν Nabucco ζα θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη 

επαξθή πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα ζεσξεζεί ν αγσγφο απηφο βηψζηκνο κέζα 

ζηα αξρηθά θαηαζθεπαζηηθά ηνπ πιαίζηα. Σα εξσηήκαηα απηά γελλήζεθαλ επεηδή ν 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8607214.stm
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Nabucco αληαγσλίδεηαη ηνπο South Stream θαη Blue Stream, νη νπνίνη ππνζηεξίδνληαη 

απφ ξσζηθνχο παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ν Nabucco απφ επξσπατθέο εηαηξείεο 

νη νπνίεο πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ θπζηθφ αέξην απφ ηξίηα κέξε, φπσο ηελ Αίγππην, ην 

Ηξάλ, ην Καδαθζηάλ, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ. Κάπνηνη φκσο απφ απηνχο 

ηνπο πξνκεζεπηέο αληηκεησπίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνθιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα 2/3 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Σνπξθκεληζηάλ έρεη ήδε πσιεζεί ζηε Gazprom θαη εμάγεηαη 

ζηε Ρσζία δηακέζνπ ηνπ Central Asia Centre Pipeline (CACP)149.   

Υάπηηρ 9: Nabucco 

 

Πεγή: Eurasia Review News & Analysis, «Putin Outwits EU’s South Stream Opponents», 

http://www.eurasiareview.com/business-and-finance/energy/putin-outwits-eus-south-stream-

opponents-25022011/ , 17/3/2011    

ζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή Erzurum, ν ζθνπφο είλαη λα ζπλδεζεί ν αγσγφο 

Nabucco κε δχν ήδε ππάξρνληεο αγσγνχο, ηνπο Erzurum-Tabriz Pipeline (απφ ην 

βφξεην-δπηηθφ Ηξάλ ζηελ Σνπξθία) θαη ηνπο South Caucasian θαη Trans-Caspian 

Pipeline150. Ο South Caucasian Pipeline γλσζηφο σο Baku-Tbilisi-Erzurum Pipeline 

(BTE), κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην Shah Deniz gas field ηνπ Αδεξκπατηδάλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο ζηελ Σνπξθία - Δξδεξνχκ. Βξίζθεηαη παξάιιεια κε 

ηνλ Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. Ο Trans-Caspian Pipeline είλαη έλαο πξνηεηλφκελνο 

ππνζαιάζζηνο αγσγφο αλάκεζα ζην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Αδεξκπατηδάλ. Ο αγσγφο 

απηφο αλ νινθιεξσζεί ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην Καδαθζηάλ θαη ην 
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Σνπξθκεληζηάλ ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Απηφ ην γεσγξαθηθφ ηξίγσλν πνπ ζρεκαηίδεηαη 

ζην βφξεην ηκήκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Σνπξθία θαη Ηξάλ), ζηνλ Καχθαζν θαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καζπίαο, ζπληζηά έλαλ ζηξαηεγηθφ δηάδξνκν, ξφιν „θιεηδί‟ γηα ηε Ρσζία, 

ηελ Κίλα, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ Δ.Δ.151. Ζ Ρσζία επηδηψθεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

γεσπνιηηηθή ηεο θπξηαξρία ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, ελδπλακψλνληαο ηνπο δεζκνχο 

κε ρψξεο „θιεηδηά‟ φπσο είλαη ην Αδεξκπατηδάλ. Σελ άλνημε ηνπ 2008 εθπξφζσπνη ηεο 

Gazprom πξνζθέξζεθαλ λα αγνξάζνπλ αέξην απφ ην Αδεξκπατηδάλ ζε αληίζηνηρε 

επξσπατθή ηηκή152. Μία ηέηνηα θίλεζε ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηνπ Nabucco θαη λα ππνβαζκίζεη ηηο δπηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα 

θαηαιχζνπλ ην ξσζηθφ ελεξγεηαθφ κνλνπψιην.     

Σν Σνπξθκεληζηάλ είρε ήδε δειψζεη πσο πξνηηκά λα πξαγκαηνπνηεί ηελ 

εμαγσγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζην Ηξάλ, ηελ Κίλα θαη ην Παθηζηάλ/Ηλδία, αιιά γηα ηελ 

νπνηαδήπνηε παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Σνπξθκεληζηάλ ζην Nabucco, απαηηείηαη 

κία Trans-Caspian ζχλδεζε κε ην Αδεξκπατηδάλ. Ζ αξρηθή ηδέα ηνπ αγσγνχ Trans-

Caspian ρξνλνινγείηαη απφ ην 1996, αιιά εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ηεο αληίζεηεο 

πνιηηηθήο ζέζεο ηεο Ρσζίαο, ηνπ status ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο θαη ησλ παξάθηησλ 

ζπλφξσλ ηεο, θαζψο θαη ηεο επηζπκίαο ηνπ Αδεξκπατηδάλ λα δηαζθαιίζεη ηηο εμαγσγέο 

ηνπ ζηελ Σνπξθία153. Σν 2008 επαλεκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην ε ηδέα ηνπ Trans-

Caspian Pipeline, φηαλ δχν κέηνρνη ηνπ αγσγνχ Nabucco, ε απζηξηαθή OMV θαη ε 

γεξκαληθή RWE ίδξπζαλ ηελ Caspian Energy Company, κε ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Trans-Caspian Pipeline. κσο θαη πάιη ηα εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ 

ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαζψο θαη ε δηακάρε αλάκεζα ζην 

Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Αδεξκπατηδάλ154.    
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Υάπηηρ 10: Trans-Caspian Pipeline 

 

Πεγή: EURASIANET.org, «EU Seeks to Broker Trans-Caspian Pipeline Deal Between 

Turkmenistan and Azerbaijan; Russia Finds Project ‘Absurd’», 

http://www.eurasianet.org/node/61716 , 17/3/2011   

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ήηαλ σθέιηκν εάλ απηέο νη δχν ρψξεο έθηαλαλ ζε κία 

ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, ψζηε ν Trans-Caspian Pipeline λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί. 

κσο ζε απηή ηελ ελ δπλάκεη δηκεξή ζπκθσλία, ζα έπξεπε λα ιεθζεί ππφςε κία 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο, ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζεκείν Shah Deniz. Σν Shah Deniz έρεη πσιεζεί ζην 

Αδεξκπατηδάλ, ζηε Γεσξγία θαη ζηελ Σνπξθία δηακέζνπ ηνπ South Caucasus Pipeline 

(SCP), ν νπνίνο δηαπεξλά ηα ζχλνξα ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Σνπξθίαο, θνληά ζην 

πξνηεηλφκελν ζεκείν ηνπ αγσγνχ Nabucco155. πσο, θαηαιαβαίλνπκε ην Αδεξκπατηδάλ 

είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξφρνπο θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Nabucco.   

Παξ‟ φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν Nabucco, ζηηο 13 Ηνπιίνπ ηνπ 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ζεηηθφ 
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βήκα σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπ. Τπεγξάθε απφ ηηο ρψξεο ηεο Σνπξθίαο, ηεο 

Βνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Απζηξίαο κία δηαθπβεξλεηηθή 

ζπκθσλία (Inter-Governmental Agreement – IGA), ε νπνία επηβεβαηψλεη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ αγσγνχ Nabucco, θαζψο θαη έλα λφκηκν ζηαζεξφ πιαίζην ειέγρνπ 

κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ 

δαζκνινγίνπ αλάκεζα ζηηο πέληε ρψξεο156. Ζ ζπκθσλία απηή είλαη γηα έλαλ αθφκε 

ιφγν ζεκαληηθή. Γίλεηαη θαηαλνεηφ ζηνπο παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο  πεξηνρήο 

ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο λα επεθηείλνπλ ηηο εμαγσγέο 

ηνπ θπζηθνχ ηνπο αεξίνπ. Απηφ πνπ αλακέλνπκε λα δνχκε είλαη αλ ζα θαηαθέξεη ην 

έξγν απηφ λα πξνζειθχζεη επαξθή πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ ψζηε λα παξακείλεη ν 

αγσγφο βηψζηκνο κέζα ζηα αξρηθψο δνζκέλα ρξνληθά ηνπ φξηα.      

Ζ ζηάζε ηεο Ρσζίαο απέλαληη ζε φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο δελ είλαη παζεηηθή. 

Έρεη αληηιεθζεί πσο εμειίζζεηαη ην πάδι ηεο γεσπνιηηηθήο ζθαθηέξαο θαη αλαιφγσο 

ζρεδηάδεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο ζηξαηεγηθή. Πην αλαιπηηθά, ν αγσγφο BTC πεξλά θνληά 

απφ ηνπο δχν ζχιαθεο απφζρηζεο απφ ηε Γεσξγία, ηελ Ακπραδία θαη ηε Νφηηα Οζζεηία, 

νη εγέηεο ησλ νπνίσλ είλαη θηινξσζηθήο θαηεχζπλζεο θαη ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ 

βξίζθνληαη ξσζηθέο εηξελεπηηθέο δπλάκεηο157. Οη εθξήμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ζε ξσζηθφ έδαθνο ζηνπο αγσγνχο πξνο Γεσξγία, ήηαλ κία θαζαξή 

επίδεημε ξσζηθήο ηζρχνο, σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε θαη ηε κείσζε εμάξηεζήο ηεο απφ 

ηε ξσζηθή επηξξνή θαη ηε κεηαηφπηζή ηεο πξνο ηε Γχζε158. Δπίζεο, ε ξσζηθή 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην γεσξγηαλφ θξάηνο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, έπεηηα απφ 

επέκβαζε ηνπ γεσξγηαλνχ ζηξαηνχ ζην έδαθνο ηεο Νφηηαο Οζζεηίαο, κε ηελ ξσζηθή 

αλαγλψξηζε ηεο Νφηηαο Οζζεηίαο θαη ηεο Ακπραδίαο, καο δείρλεη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 

ηεο Ρσζίαο γηα ηελ νπνηαδήπνηε δπηηθή αλάζρεζε ζηελ πεξηνρή159.        

 

 

 

                                                             
156 Mark Rowley, «The Nabucco Pipeline Project – Gas Bridge to Europe?», Pipeline & Gas Journal, London, 

September 2009, ζει. 73    
157

 Υνχλδξεο Γεψξγηνο, «Ζ Ρσζηθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηελ Αζία», Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Γηαηξηβή 

Φεβξνπάξηνο 2009, ζει. 36 
158

 Υνχλδξεο Γεψξγηνο, «Ζ Ρσζηθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηελ Αζία», Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Γηαηξηβή 

Φεβξνπάξηνο 2009, ζει. 36 
159 Υνχλδξεο Γεψξγηνο, «Ζ Ρσζηθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηελ Αζία», Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, Γηαηξηβή 

Φεβξνπάξηνο 2009, ζει. 36 



66 

 

5.5.: Η Ρυζική Δνεπγειακή Πολιηική Χρ Μοσλόρ Πολιηικήρ Πίεζηρ 

Ο Henry Kissinger σο ηφηε Γξακκαηέαο Ακχλεο γηα ηνλ Πξφεδξν Νίμνλ, 

δήισζε: «Όπνηνο ειέγρεη ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο ειέγρεη ηε κνίξα ησλ εζλώλ160». Οη 

ξσζηθέο βηνκεραλίεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζεκαληηθνί παίθηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Δπξαζίαο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη απηέο νη βηνκεραλίεο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο Ρσζηθήο Κπβέξλεζεο, 

ζπλνδεπφκελεο απφ έλα απνιπηαξρηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

Πξνέδξνπ Vladimir Putin. Ζ εμάξηεζε πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ απφ ην ξσζηθφ 

αέξην είλαη απμαλφκελε θαη ζεσξείηαη φηη ε Ρσζία ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε ζαλ έλα κέξνο ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηάο ηεο λα πεξηνξίζεη ηελ θπξηαξρία 

ρσξψλ, φπσο ε Οπθξαλία, ε Μνιδαβία θαη ε Γεσξγία. Απφ ηελ άιιε νη ΖΠΑ θνβνχληαη 

απηή ηελ απμαλφκελε εμάξηεζε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ απφ ηε Ρσζία, δηφηη ζα 

κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηνπο δεζκνχο ηεο  κε ην ΝΑΣΟ θαη ηα θξάηε απηά. Οη αλάγθεο 

ηεο Δ.Δ. γηα θαηαλάισζε ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρνληαη ζην 44%. Σν πνζνζηφ 

απηφ βέβαηα είλαη ελδεηθηηθφ δηφηη θάπνηεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη Βαιηηθέο 

Υψξεο εμαξηψληαη εμνινθιήξνπ απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην. Ζ Ρσζία ζηε ζθαθηέξα 

ηεο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηεί κε δεμηνηερλία ην πηφλη ηεο ελεξγεηαθήο 

εμάξηεζεο σο κνριφ πνιηηηθήο πίεζεο.  

ζνλ αθνξά ζηηο γείηνλεο ρψξεο ηεο Ρσζίαο, δειαδή ηελ Οπθξαλία, ηε 

Μνιδαβία, ηε Γεσξγία, ηηο Βαιηηθέο Υψξεο, ηε Λεπθνξσζία θαη ηελ Αξκελία, είλαη 

ρψξεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ γεσπνιηηηθφ ξφιν, δηφηη ιίγν έσο πνιχ είλαη 

εμαξηεκέλεο απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην. Απηή ηελ εμάξηεζε ε Ρσζία ηελ 

εθκεηαιιεχεηαη γηα λα κπνξεί λα ηηο ειέγρεη θαη λα αζθεί επηξξνή ζε απηέο. Ζ Οπθξαλία, 

ε Μνιδαβία θαη ε Γεσξγία δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, νη Βαιηηθέο Υψξεο – 

Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία - είλαη κέιε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, ελψ ε Λεπθνξσζία 

απνηειεί ππνζηεξηθηή ηεο Ρσζίαο ζηελ Δπξψπε θαη ε Αξκελία δπλαηφ ζχκκαρν ηεο 

Μφζραο ζηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηηο ρψξεο απηέο 

ππφ ην πξίζκα ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ θάπσο „επηζεηηθέο‟ απέλαληί ηνπο.   

Ζ Οςκπανία είλαη κία ρψξα ε νπνία έρεη κε επαξθή απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ. Χο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο εμφξπμεο θαη απφ 

ην δίθηπν αγσγψλ ηεο Ρσζίαο θαηά ην 75%. Απηφ πνπ κεηξηάδεη σο έλα βαζκφ ηελ 
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ηξσηφηεηα ηεο Οπθξαλίαο απέλαληη ζηε Ρσζία, είλαη φηη απνηειεί κία δηακεηαθνκηζηηθή 

ρψξα απφ ην έδαθνο ηεο νπνίαο δηέξρνληαη νη αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

θαηεπζχλνληαη ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε. Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα απαζρφιεζε 

ηηο ξψζν-νπθξαληθέο ζρέζεηο ήδε απφ ηελ θαηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην 1991, 

θζάλνληαο κέρξη ην ζεκείν ηεο παχζεο ησλ πξνκεζεηψλ ζηελ Οπθξαλία γηα 

αλεμφθιεηα ρξέε. Σν 2005 ν λενεθιεγκέλνο Πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο Viktor 

Yushchenko („Πνξηνθαιί Δπαλάζηαζε‟) ζέιεζε λα ζηξέςεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο πξνο ηε Γχζε, ην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δ.Δ., ρσξίο σζηφζν λα δπζαξεζηήζεη ηε 

Μφζρα. Αληηζέησο φκσο ε Μφζρα, ακέζσο κεηά ηε λίθε ηνπ Πξνέδξνπ απαίηεζε 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξνζαξκφδνληαο ηελ ηηκή απφ ηα 50$ ζηα 

95$161. Έηζη ινηπφλ, ιφγσ δπζκελψλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ε ξσζηθή πνιηηηθή απαίηεζε 

ηηο νθεηιέο θαη πξνζαξκνγή ηεο ηηκήο, θζάλνληαο κέρξη θαη ηε δηαθνπή παξνρήο ζηηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2006. Γξήγνξα, βέβαηα, απνθαηέζηεζε ηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ, 

δηφηη ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ηεο σο ελεξγεηαθφο πξνκεζεπηήο θαη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο. Ζ ηηκή πξφθεηηαη λα θζάζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ηελ ηηκή ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο, δειαδή ζηα 230$. Ο Putin δήισζε πσο: «Ζ Ρσζία δελ παξέρεη 

θζελή ελέξγεηα ζε „πνξηνθαιί δπλάκεηο‟»162. Ζ εξκελεία απηήο ηεο δήισζεο δείρλεη 

πσο ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ αεξίνπ πνπ πξνεγήζεθε ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ λένπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οπθξαλίαο ήζειε λα πιήμεη ηνλ Yushchenko. Ζ Ρσζία επηρεηξεί λα 

θηηάμεη λένπο αγσγνχο ζηελ Οπθξαλία νη νπνίνη βεβαίσο ζα αλήθνπλ εμνινθιήξνπ 

ζηελ Gazprom θαη πξνζπαζεί λα βξεη δηέμνδν ζηελ Γπηηθή Δπξψπε παξαθάκπηνληαο 

ηελ Οπθξαλία κέζσ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ.  

 Ζ Μολδαβία είλαη ην θησρφηεξν θξάηνο ηεο Δπξψπεο θαη είλαη εμνινθιήξνπ 

εμαξηεκέλν απφ ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Μφζραο. Λφγσ ηεο ηξσηφηεηαο ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο αθνινπζεί πνιηηηθή ηήξεζεο ηζνξξνπηψλ κεηαμχ Γχζεο – 

Ρσζίαο, ππνζηεξίδνληαο ην απνζρηζηηθφ θαζεζηψο γηα ην δήηεκα κε ηεο 

Τπεξδλεηζηεξίαο163. Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006 ε Μφζρα δηαθφπηεη ηελ παξνρή θπζηθνχ 

αεξίνπ γηα 16 εκέξεο, αξλνχκελε ην δηπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο ηνπ. Σειηθά ε ηηκή 

πξνζαξκφζηεθε απφ ηα 60$ ζηα 110$ θαη πιένλ ε Gazprom θαηέρεη ην 63,4% ηεο 
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MoldovaGaz θαη ηεο εγρψξηαο ππνδνκήο164. Ζ ηηκή πξφθεηηαη λα θζάζεη κέρξη ην 2011 

ηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ 230$.       

Υάπηηρ 11: Map of Moldova, including Transdniestria  

       

Πεγή: MOLDOVA.org – Moldova‟s Best International Gateway, «Maps of the Republic of 

Moldova», http://www.moldova.org/page/maps-of-moldova-771-eng.html , 17/3/2011  

 ζνλ αθνξά ζηε ξσζηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή απέλαληη ζηε Γευπγία, ε Ρσζία 

δηαζέηεη αξθεηά κέζα γηα λα ηεο αζθήζεη πίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ απνζρηζζεηζψλ πεξηνρψλ ηεο Νφηηαο Οζζεηίαο θαη ηεο Ακπραδίαο, 

φπσο θαη ηε δηαθνπή ησλ νηθνλνκηθψλ – ελεξγεηαθψλ δεζκψλ αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη 

ηε Γεσξγία. Ζ ηειεπηαία έρεη λαηντθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηε 

ξσζηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, δηφηη γεηηνλεχεη  κε ην πινχζην ζε απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ Αδεξκπατηδάλ, ηνπ νπνίνπ θηφιαο είλαη transit θξάηνο. Σέινο, ε ξσζηθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή έρεη θη εδψ αληίθηππν ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Gazprom ην 2005 αλαθνηλψλεη νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο επίζεο ην 2006 αλαθνηλψλεη φηη ζα δηαθφςεη ηελ παξνρή αλ δελ 

ζπκθσλήζεη ζε κία 100% άλνδν ηηκήο ή λα πνπιήζεη ηνπο θχξηνπο αγσγνχο θπζηθνχ 

αεξίνπ ηεο ζηε Gazprom165.        
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Υάπηηρ 12: Georgia  

   

Πεγή: The Weekly Echo‟s Politics, «10/8/2006: Georgia the Country», 

http://www.weeklyecho.com/blog/politics.php?itemid=160 , 17/3/2011  

 Οη Βαληικέρ σώπερ ήξζαλ επίζεο αληηκέησπεο κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηέβαιε ε Ρσζία – Gazprom – γηα λα απμήζεη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ 

ηεο Λιθοςανίαρ, Λεηονίαρ θαη Δζθονίαρ, νη νπνίεο είλαη κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΝΑΣΟ. 

Δμαξηψληαη 100% απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην θαη αληηκεηψπηζαλ ηηο πξψηεο δηαθνπέο 

παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ήδε απφ ην 1990 θαζψο πξνζπαζνχζαλ λα 

αλεμαξηεηνπνηεζνχλ166. Σελ ίδηα δεθαεηία εμηζψζεθαλ θαη νη ηηκέο ηνπ αεξίνπ κε ηηο 

δηεζλείο ηηκέο.  
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Υάπηηρ 13: Major Defense Industry Facilities in the Baltic States 

    

Πεγή: Nuclear Threat Initiative (NTI), «Major Defense Industry Facilities in the Baltic States from 

Defense Industries of the Newly Independent States of Eurasia (1993)», 

http://www.nti.org/e_research/profiles/Latvia/5359.html , 17/3/2011  

 Ζ ξσζηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηε Λεςκοπυζία είλαη ε ίδηα πνπ 

ζπλαληήζακε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ρψξεο. Ήδε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο απνηειεί ηνλ πην πηζηφ ζχκκαρν ηεο Ρσζίαο ζηελ Δπξψπε θαη γηα πνιχ θαηξφ 

ε Λεπθνξσζία πξνκεζεπφηαλ ξσζηθφ θπζηθφ αέξην ζε εγρψξηεο ηηκέο. κσο, απφ ην 

2006 ε Gazprom αξρίδεη λα πηέδεη ηε Λεπθνξσζία γηα λα απνθηήζεη ηελ εγρψξηα 

ππνδνκή, ελλνψληαο ηελ εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ Beltransgaz, δηαθνξεηηθά ζα 

ηεηξαπιαζίαδε ηελ ηηκή ηνπ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ167. Αθφκε, ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 

ηελ απείιεζε φηη ζα δηαθφςεη ηελ παξνρή αεξίνπ εάλ δελ πιήξσλε ζε πςειφηεξε ηηκή, 

θαηαιήγνληαο ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ηηκήο απφ ηα 46$ ζηα 105$ κε πξννπηηθή ην 2001 

λα θζάζεη ην χςνο ηεο δηεζλνχο ηηκήο.  
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Υάπηηρ 14: Major Gas Pipelines of Belarus and Comments to Russia – Belarus Gas Dispute  

    

Πεγή: East European Gas Analysis (EEGA) – Consulting Services on Natural Gas Sector of 

Russia – Publisher of “Russian Gas Insight”, «Major Gas Pipelines of Belarus and Comments to 

Russia – Belarus Gas Dispute», http://www.eegas.com/belarus1.htm , 17/3/2011  

 

 Σέινο, ε Απμενία απνηειεί δπλαηφ ζχκκαρν ηεο Μφζραο ζηνλ Καχθαζν. 

Δπαλαιήθζεθε ην ίδην ζελάξην ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο αχμεζεο ησλ 

ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ Ρσζία πιένλ ειέγρεη εγθαηαζηάζεηο θαη απνζέκαηα ηεο 

Αξκελίαο, ε νπνία ηελ ίδηα ζηηγκή πεξηκέλεη ππνζηήξημε ζην ζέκα ηνπ Αδεξκπατηδάλ 

(Ναγθφξλν Καξακπάρ).   
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Υάπηηρ 15: Armenia‟s Gas Transmission Pipelines 

  

Πεγή: Department of Energy - United States of America, «An Energy Overview of the Republic 

of Armenia», 

http://www.geni.org/globalenergy/library/national_energy_grid/armenia/EnergyOverviewofArmen

ia.shtml , 17/3/2011  

Πνιινί επξσπαίνη πνιηηηθνί εγέηεο έρνπλ εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην αλ 

ε Ρσζία είλαη έλαο αμηφπηζηνο ελεξγεηαθφο πειάηεο. Σνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2006, ζηα 

κέζα ελφο πνιχ θξχνπ ρεηκψλα ε Ρσζία γηα ηελ εγρψξηα δήηεζή ηεο θαη κφλν 

ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξν αέξην απ‟ φζν ε ίδηα παξήγαγε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί 

λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ επξσπαίσλ θαηαλαισηψλ168. Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε 

κία αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα επφκελα ρξφληα ε δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ 

απφ ηελ Δπξψπε ζα απμεζεί νπζησδψο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηεο, 

γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην ξσζηθφ αέξην. Έηζη, 

πνιινί είλαη πνπ πηζηεχνπλ φηη απηή ε εμάξηεζε ζα νδεγήζεη ζηελ εθκεηάιιεπζε απηήο 

ηεο ελεξγεηαθήο ζρέζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δηφηη ιφγσ ηεο 

δπζθνιίαο ηεο κεηαθνξάο ηνπ δελ ππάξρεη παγθφζκηα ηηκή γηα ην πξντφλ απηφ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5ος Κεθαλαίος 

Σο ύμθυνο ηηρ Βαπζοβίαρ (επίζεκα πλζήθε ηεο Φηιίαο, πλεξγαζίαο θαη 

Ακνηβαίαο Βνήζεηαο): Ήηαλ κία ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ησλ ζνζηαιηζηηθώλ θξαηώλ ζηελ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε. Τπνγξάθεθε θαη ηδξύζεθε ζηηο 14 Μαΐνπ 1955 ζηε 

Βαξζνβία ηεο Πνισλίαο. Ζ νβηεηηθή Έλσζε ππνζηήξημε όηη αληηκεησπίδεη πηζαλή 

απεηιή από ηε ζπκκαρία ηνπ ΝΑΣΟ, ύζηεξα από ηελ έληαμε ηεο 

‘επαλαζηξαηηθνπνηεκέλεο’ Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζην ΝΑΣΟ, ζηηο 9 Μαΐνπ 1955 κέζσ ηεο 

επηθύξσζεο ηεο πλζήθεο Δηξήλεο ηνπ Παξηζηνύ. Ζ νξγάλσζε ρξεζηκνπνηήζεθε de 

facto σο έλα εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρσξώλ πνπ θαηαιήθζεθαλ κεηά από ην Β 

Παγθόζκην Πόιεκν από ηνπο νβηεηηθνύο, ώζηε λα επεκβαίλεη ζηξαηησηηθά ελάληηα ζε 

νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο έθαλαλ ηα άιια θξάηε γηα λα απεκπνιήζνπλ ηελ πνιηηηθή 

εγεκνλία ησλ Κνκνπληζηηθώλ Κνκκάησλ ηνπο. Σν ύκθσλν δηήξθεζε ζε όιν ηνλ Φπρξό 

Πόιεκν, έσο όηνπ νξηζκέλα θξάηε κέιε άξρηζαλ λα απνζύξνληαη ην 1989, ύζηεξα από 

ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνύ Μπινθ θαη ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε169».          

Δςπυπαφκόρ Υάπηηρ Δνέπγειαρ: «Με ηε πλζήθε γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο ζεζπίδεηαη 

πιαίζην δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ θαη ινηπώλ 

βηνκεραληθώλ ρσξώλ κε ζθνπό, ηδίσο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ ησλ 

ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

εθνδηαζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ην Πξσηόθνιιν γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε 

θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα επηδηώθεηαη πξνώζεζε πνιηηηθώλ ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο, ζπκβαηώλ κε ηελ αεηθόξν αλάπηπμε, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα κία πην 

απνδνηηθή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο.170»   

ΤΝΟΦΗ – Πλαίζιο Δςπυπαφκού Υάπηη Δνέπγειαρ: «ην Δπξσπατθό πκβνύιην ηνπ 

Γνπβιίλνπ (Ηνύληνο 1990), ν πξσζππνπξγόο ησλ Κάησ Υσξώλ είρε πξνηείλεη ηε 

ζέζπηζε ζπλεξγαζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, κε ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 

θαη ηεο πξώελ νβηεηηθήο Δλώζεσο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή αλόξζσζή 

ηνπο θαη λα βειηησζεί ε αζθάιεηα εθνδηαζκνύ ηεο Κνηλόηεηαο. Κιεζείζα από ην 

πκβνύιην λα κειεηήζεη ηηο δπλαηόηεηεο πινπνίεζεο ηεο ελ ιόγσ ζπλεξγαζίαο, ε 
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Δπηηξνπή πξόηεηλε, ην 1991, ηελ θαηάξηηζε Δπξσπατθνύ Υάξηε Δλέξγεηαο. Οη 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηνλ ελ ιόγσ Υάξηε δξνκνινγήζεθαλ ζηηο Βξπμέιιεο ηνλ Ηνύιην 

ηνπ 1991, θαη νινθιεξώζεθαλ κε ηελ ππνγξαθή θαηαιεθηηθνύ εγγξάθνπ ζηε Υάγε, ζηηο 

17 Γεθεκβξίνπ 1991. 

Σα 51 ππνγεγξακκέλα κέξε ηνπ Δπξσπατθνύ Υάξηε Δλέξγεηαο δεζκεύζεθαλ λα 

επηδηώμνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ Υάξηε θαη λα ηεξήζνπλ ηηο αξρέο ηνπ, όπσο επίζεο θαη λα 

εδξαηώζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην πιαίζην κηαο λνκηθά δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο 

βάζεο, ε νπνία νδήγεζε ζηε ζπλζήθε γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο, πνπ ζθνπό έρεη λα 

πξναγάγεη ηε βηνκεραληθή ζπλεξγαζία Γύζεο-Αλαηνιήο, πξνβιέπνληαο λνκηθέο 

εγγπήζεηο ζε ηνκείο όπσο νη επελδύζεηο, ε δηακεηαθόκηζε θαη ην εκπόξην. Ζ ζπλζήθε 

γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο θαζώο θαη ην πξσηόθνιιν γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ππεγξάθεζαλ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1994, ζηε 

Ληζζαβόλα, από ην ζύλνιν ησλ ππνγεγξακκέλσλ κεξώλ ηνπ Υάξηε, ην 1991, εμαηξέζεη 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ηνπ Καλαδά. Οη Δπξσπατθέο Κνηλόηεηεο θαη ηα θξάηε κέιε 

ηνπο απνηεινύλ ππνγεγξακκέλα κέξε ζηε πλζήθε θαη ζην πξσηόθνιιν. Ζ πλζήθε γηα 

ην Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ην πξσηόθνιιν ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απόδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα εγθξίλνληαη, κε ηελ παξνύζα 

απόθαζε, εμ νλόκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ), ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο (ΔΚ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

(ΔΤΡΑΣΟΜ).171»  

ΤΝΟΦΗ – ςνθήκη για ηο Υάπηη Δνέπγειαρ: «Ζ ζπλζήθε απνβιέπεη ζηε ζέζπηζε 

λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο καθξνπξόζεζκεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, κε βάζε ηηο αξρέο πνπ ζεζπίδεη ν Δπξσπατθόο Υάξηεο Δλέξγεηαο. Οη 

ζεκαληηθόηεξεο δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ησλ επελδύζεσλ, ηελ 

εκπνξία ελεξγεηαθώλ πιώλ θαη πξντόλησλ, ηε δηακεηαθόκηζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ 

ηπρόλ δηαθνξώλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο επενδύζειρ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαινύληαη λα ελζαξξύλνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηαζεξέο, επλντθέο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο 

θαη λα εθαξκόδνπλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο ηε ξήηξα ηεο πιένλ επλννύκελεο ρώξαο ή λα 

ηνπο επηθπιάζζνπλ ηε κεηαρείξηζε ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ νη δηθνί ηνπο επελδπηέο, 
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ζύκθσλα κε ην πιένλ επλντθό γη' απηνύο θαζεζηώο. Όζνλ αθνξά ηηο πξνεπελδύζεηο, ε 

αξρή ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο ζα εθαξκνζηεί ζε δύν ζηάδηα. ύκθσλα κε ηε ζπλζήθε, 

ζα εθαξκνζηεί ζε πξώην ζηάδην βάζεη ηεο αξρήο ησλ «θαιύηεξσλ πξνζπαζεηώλ». ε 

δεύηεξν ζηάδην, θαη ππό ηελ επηθύιαμε όξσλ πνπ ζα θαζνξηζηνύλ ζε ππό 

δηαπξαγκάηεπζηλ ζπκπιεξσκαηηθή ζπλζήθε, ε εζληθή κεηαρείξηζε ζα ππαρζεί ζε λνκηθά 

δεζκεπηηθό πιαίζην όζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ. 

Ζ εμποπία ενεπγειακών ςλών και πποφόνηυν κεηαμύ ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ κεξώλ 

δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα ππνγεγξακκέλα κέξε ζηε 

ζπλζήθε είλαη ππνρξεσκέλα λα εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT όζνλ αθνξά ηελ 

εκπνξία ησλ ελεξγεηαθώλ πιώλ θαη πξντόλησλ, αθόκε θαη εάλ δελ απνηεινύλ κέιε ηεο 

GATT, αληηζηνίρσο ζηνλ ΠΟΔ. 

Διαμεηακόμιζη: Κάζε κέξνο ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα δηεπθνιπλζεί 

ε δηακεηαθόκηζε ησλ ελεξγεηαθώλ πιώλ θαη πξντόλησλ, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ειεύζεξεο δηακεηαθόκηζεο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο όζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή, ηνλ 

πξννξηζκό ή ηελ ηδηνθηεζία ησλ ελ ιόγσ ελεξγεηαθώλ πιώλ θαη πξντόλησλ, θαη ρσξίο 

δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε όζνλ αθνξά ηε δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ βάζεη ηέηνησλ 

δηαθξίζεσλ, όπσο επίζεο θαη ρσξίο λα επηβάιινληαη αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηεξήζεηο, 

πεξηνξηζκνί ή θόξνη.  

Κάζε κέξνο δεζκεύεηαη ώζηε νη δηαηάμεηο ηνπ νη ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά ελεξγεηαθώλ 

πξώησλ πιώλ θαη πξντόλησλ, θαζώο θαη ε ρξήζε ησλ εμνπιηζκώλ κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο, δηαιακβάλνπλ ηηο ππό δηακεηαθόκηζηλ ελεξγεηαθέο ύιεο θαη πξντόληα θαηά 

ηξόπν όρη ιηγόηεξν επλντθό απ' όηη ηηο δηθήο ηνπ πξνειεύζεσο ύιεο θαη πξντόληα, εθηόο 

εάλ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά νη δηαηάμεηο θάπνηαο δηεζλνύο ζπκθσλίαο. 

Απαγνξεύεηαη ε δηαθνπή ή ν πεξηνξηζκόο ηεο ξνήο ελεξγεηαθώλ πιώλ θαη πξντόλησλ ζε 

πεξίπησζε πνπ αλαθύςνπλ δηαθνξέο γηα ηνπο ηξόπνπο δηακεηαθόκηζεο, πξηλ από ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξώλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη γηα 

ηέηνηεο πεξηπηώζεηο.172»  
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Κεθάλαιο 6: Η ΝΔΟΣΔΡΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΧΝ ΓΤΟ 

ΔΣΑΙΡΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 

 

6.1.: Η ηπαηηγική ηηρ Δ.Δ. 

Δςπυπαφκή Δνεπγειακή Πολιηική: Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

δελ έρεη κία θνηλή πνιηηηθή αιιά θαηά πεξηπηψζεηο ηα θξάηε-κέιε ζπληνλίδνπλ ηηο 

εζληθέο ηνπο πνιηηηθέο, ελψ νη επηκέξνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, φπσο ε 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε ζχκπιεπζε κε ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ, 

ππάγνληαη ζηε ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο173. πλήζσο ηα 

θξάηε-κέιε ζπλεξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αλάινγα κε ηνπο ηζηνξηθνχο ηνπο 

δεζκνχο, ηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο, ηελ θνπιηνχξα αιιά θαη ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπο. Έηζη, ινηπφλ, ε Δ.Δ. εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε δεκηνπξγία 

κίαο εληαίαο, ειεχζεξεο θαη αληαγσληζηηθήο ελεξγεηαθήο επξσπατθήο αγνξάο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ174. Ζ Δ.Δ. επίζεο ζέιεη λα έρεη κία ζπγθεθξηκέλε ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή απέλαληη ζηε Ρσζία ιφγσ ηεο πςεινχο ηεο εμάξηεζεο ψζηε λα κπνξέζεη 1νλ 

λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζε απηή θαη 2νλ γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο 

πεγέο πξνκήζεηαο. Δπηπξνζζέησο, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα λα είλαη αζθαιήο πξέπεη 

λα επηηπγράλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ θαη ησλ δηαδξνκψλ πξνκήζεηαο, νχησο 

ψζηε λα κελ εμαξηάηαη κνλνκεξψο απφ κία ρψξα θαη λα κελ θηλδπλεχεη απφ αηθλίδηεο 

δηαθνπέο παξνρήο ελέξγεηαο, δειαδή απφ ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο σο φπιν πνιηηηθψλ 

ζθνπηκνηήησλ.   

 Σηο βάζεηο γηα κία λέα θνηλή επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή πξνζπαζεί λα 

ζέζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ ελέξγεηα, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ έμη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο:  

«1νλ Η ολοκλήπυζη ηηρ εζυηεπικήρ αγοπάρ ενέπγειαρ. πγθεθξηκέλα 

εμεηάδνληαη ζέκαηα όπσο, έλαο επξσπατθόο θώδηθαο γηα ην ελεξγεηαθό δηαζπλδεδεκέλν 

δίθηπν, έλα επξσπατθό ζρέδην πξνηεξαηόηεηαο γηα ηηο γξακκέο δηαζύλδεζεο, κηα 
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επξσπατθή ξπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο θαη λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηζόηηκσλ όξσλ ζπλαγσληζκνύ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηνλ δηαρσξηζκό δηθηύσλ θαη 

αληαγσληζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ175».  

«2νλ Η αζθάλεια ηος εθοδιαζμού ζηην εζυηεπική αγοπά ενέπγειαρ, κε ηελ 

νπνία θαηνρπξώλεηαη ε αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ. Μεηαμύ ησλ 

πξνηεηλόκελσλ δπλαηώλ κέηξσλ είλαη ε ζπγθξόηεζε ελόο Δπξσπατθνύ 

Παξαηεξεηεξίνπ Πξνζθνξάο Δλέξγεηαο θαη ε αλαζεώξεζε ηεο ηζρύνπζαο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

επηηπρήο αληηκεηώπηζε ελδερόκελσλ αηθλίδησλ δηαθνπώλ ηνπ εθνδηαζκνύ176». 

«3νλ Μια αειθόπορ, αποδοηική και διαθοποποιημένη ζύνθεζη 

ενεπγειακών πηγών. Ζ επηινγή ηεο ζύλζεζεο ελεξγεηαθώλ πεγώλ ζε επίπεδν θξαηώλ 

κειώλ είλαη θαη ζα παξακείλεη ζέκα επηθνπξηθόηεηαο, σζηόζν, νη επηινγέο πνπ θάλεη έλα 

θξάηνο κέινο αλαπόθεπθηα επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ησλ γεηηόλσλ ηνπ θαη 

ηεο Κνηλόηεηαο σο ζπλόινπ. Σνύην κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο 

ελεξγεηαθήο αλαζθόπεζεο ηεο ΔΔ, ζηελ νπνία θαιύπηνληαη όιεο νη πηπρέο ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη αλαιύνληαη όια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

δηαθόξσλ πεγώλ ελέξγεηαο, από ηηο αλαλεώζηκεο έσο ηνλ άλζξαθα θαη ηα ππξεληθά. 

Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζηνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ ζε 

θνηλνηηθό επίπεδν όζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ζύλζεζε ελεξγεηαθώλ πεγώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ώζηε λα θαηνρπξσζεί ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ, ελώ 

παξάιιεια δελ ζίγεηαη ην δηθαίσκα ησλ θξαηώλ κειώλ λα πξνβαίλνπλ ηα ίδηα ζηηο 

ελεξγεηαθέο επηινγέο ηνπο177».  

«4νλ Λήτη μέηπυν για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν πποβλημάηυν ηηρ θέπμανζηρ 

ηος πλανήηη. Σν ελ ιόγσ ζρέδην δξάζεο ζα θαζνξίδεη ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία 

ώζηε ε ΔΔ λα εμνηθνλνκήζεη 20% ηεο ελέξγεηαο πνπ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 

θαηαλάισλε κέρξη ην 2020178».  
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«5νλ Η ανάγκη κοινήρ εξυηεπικήρ ενεπγειακήρ πολιηικήρ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο απμαλόκελεο δήηεζεο, ησλ πςειώλ θαη αζηαζώλ 

ελεξγεηαθώλ ηηκώλ, ηεο απμαλόκελεο εμάξηεζεο από ηηο εηζαγσγέο θαη ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο, ε Δπξώπε ρξεηάδεηαη λα αξζξώλεη εληαίν ιόγν ζηε δηεζλή ζθελή. Γηα ην 

ζθνπό απηό, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα δηελεξγείηαη: θαζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ σο 

πξνο ηηο ππνδνκέο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ ηεο ΔΔ, έγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, θαηάξηηζε «ράξηε πνξείαο» γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο παλεπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο κε θνηλό ξπζκηζηηθό ρώξν,  

πηνζέηεζε κηαο αλαλεσκέλεο πξνζέγγηζεο όζνλ αθνξά ηνπο εηαίξνπο ηεο Δπξώπεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρσζίαο, ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ ελεξγεηαθνύ πξνκεζεπηή ηεο 

ΔΔ, ε νπνία ζα αληαλαθιά ηελ αιιειεμάξηεζή καο179». 

«Καη 6νλ η ύπαπξη ενόρ κοινοηικού μησανιζμού πνπ ζα θαηαζηήζεη δπλαηέο 

ηηο άκεζεο θαη ζπληνληζκέλεο αληηδξάζεηο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

άπηνληαη ηνπ εμσηεξηθνύ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ180». 

 ζνλ αθνξά ζηε ράξαμε ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη ε 

Δ.Δ. λα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηεί πξνζπάζεηεο πηνζέηεζεο κίαο θνηλήο πνιηηηθήο, 

ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα. Απηφ πξέπεη λα 

ζπλάδεη κε ηνλ ζηφρν ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ πνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ελέξγεηαο γηα 

ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο 

ζπλερνχο ξνήο ησλ πφξσλ ζε πξνζηηέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηηκέο. Δπίζεο, ε ράξαμε 

ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα εζηηαζηεί, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζηελ αλάγθε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ηεο εμάξηεζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπγθέληξσζεο απνζεκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε Δ.Δ. δελ έρεη 

αλαπηχμεη πιήξσο ηελ ελεξγεηαθή ηεο πνιηηηθή, επεηδή δελ ππάξρεη πάληνηε πνιηηηθή 

ζπλαίλεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ χπαξμε κίαο θνηλήο επξσπατθήο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο. Απηφ θαη‟ επέθηαζε δελ πξνζθέξεη ελεξγεηαθή αζθάιεηα 

ζηνλ εθνδηαζκφ ησλ θξαηψλ-κειψλ νχηε ρακειέο ηηκέο.       

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξψζεη ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

εληφο ηεο Δ.Δ. πξνσζεί κία ζεηξά απφ κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα, φπσο είλαη 1νλ ε 
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δηάζπαζε ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ, 2νλ ε δηείζδπζε λέσλ εηαηξεηψλ δηαλνκήο ζηελ 

εληαία ελεξγεηαθή αγνξά θαη 3νλ ε ηδηνθηεζία ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 

εληφο ηεο Δ.Δ.181. ζνλ αθνξά ζην 2ν κέηξν ελψ έρεη εθαξκνζηεί ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

θαη ηα θαλδηλαβηθά Κξάηε, ζε πιήζνο άιισλ θξαηψλ δελ έρεη εθαξκνζζεί αλάκεζά 

ηνπο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Διιάδα, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηηο πξψελ θξαηηθά 

ειεγρφκελεο εηαηξείεο ηνπο λα δηαηεξνχλ ηελ εκί-κνλνπσιηαθή ηνπο ζέζε ζηελ 

αγνξά182. πγθεθξηκέλν παξάδεηγκα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο απνηειεί ε ΓΔΠΑ, 

ε νπνία θαζνξίδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα. Κχξηα 

απνζηνιή ηεο ΓΔΠΑ απνηειεί: «1νλ ε πώιεζε θπζηθνύ αεξίνπ ζε κεγάινπο 

βηνκεραληθνύο θπξίσο θαηαλαισηέο, κε εηήζηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 10 εθαη. θπβηθώλ 

κέηξσλ, 2νλ ε πώιεζε θπζηθνύ αεξίνπ ζε Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ), ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ηδηώηεο επελδπηέο θαηά 49%, 3νλ ε δηαλνκή θπζηθνύ αεξίνπ ζε πεξηνρέο 

όπνπ δελ έρνπλ ζπζηαζεί Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ θαη 4νλ ε πώιεζε θπζηθνύ αεξίνπ 

γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο ΓΔΠΑ, αλέξρεηαη ζε 991,2 εθ. 

επξώ. ’ απηό ζπκκεηέρεη θαηά 35% ε εηαηξεία Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ. θαη θαηά 65% ην 

Διιεληθό Γεκόζην»183. Βιέπνπκε δειαδή φηη ε ΓΔΠΑ δηαηεξεί ηελ θεθαιαηψδε ζέζε 

ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ρσξίο λα είλαη πιήξσο απνθξαηηθνπνηεκέλε. ζνλ αθνξά 

ζην 3ν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 

εληφο ηεο Δ.Δ., ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη ην δηαρσξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ  εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία ζα ιεηηνπξγεί ηα δίθηπα θαη ε δεχηεξε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε κίαο εχξπζκεο θαη δίθαηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ184.  

Σα κεηαξξπζκηζηηθά απηά κέηξα έρνπλ επηπηψζεηο ζην ξφιν ηεο Gazprom ζηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή αγνξά. Ζ Gazprom έρεη δηηηφ ξφιν, απηφλ ηνλ παξαγσγφ θαη 

απηνχ ηνπ δηαλνκέα. Έηζη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζπαζεί λα απαγνξεχζεη απηή ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Gazprom σο παξαγσγνχ – δηαλνκέα, κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή 

άδηθσλ θη εθβηαζηηθψλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζε πνιηηηθά 

αληαιιάγκαηα. κσο, ε πνιηηηθή ηεο Gazprom κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επεθηαηηθή 
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πνιηηηθή, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Δπξψπε αιιά θαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ αγσγψλ αεξίνπ. Ζ πνιηηηθή απηή απφ ηε κία 

πιεπξά έρεη πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ηεο Δ.Δ. ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο εμάξηεζήο ηεο 

απφ ηε Gazprom θαη ηελ απφ κέξνπο ηεο εμππεξέηεζε γεσπνιηηηθψλ „παηγλίσλ‟ θαη 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηή ηεο Gazprom, ε νπνία θαη‟ επαλάιεςε αξλείηαη ην 

δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Πξνζηξηβέο σζηφζν έρνπλ παξαηεξεζεί θαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο ίδηαο ηεο 

Δ.Δ., φπνπ ππάξρνπλ θξάηε πνπ αλήθαλ ζην πξψελ θνκνπληζηηθφ κπινθ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα πεξηνξίδεη ηελ 

ελεξγεηαθή  δξάζε θαη πνιηηηθή επηξξνή ηεο Gazprom θαη άιια θξάηε φπσο απηά ηεο 

Διιάδαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο πνπ είλαη ππέξκαρνη ηεο δηαηήξεζεο ηζρπξψλ 

παηθηψλ ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά, νχησο ψζηε λα κελ κεησζνχλ ηα θέξδε θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο αζθάιεηα.  

Δλ θαηαθιείδη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζπαζεί ζηγά – ζηγά λα δηαρσξίζεη ηηο 

εζληθέο εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα δίθηπα δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ, αιιά ε επηβνιή απηψλ ησλ κέηξσλ ζηε Gazprom ζεσξείηαη δχζθνιε έσο 

αδχλαηε δηφηη ζα κεησζεί ην θέξδνο, δηφηη κεγάιεο επξσπατθέο εηαηξείεο δηαηεξνχλ 

πνιχ θαιέο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηε Gazprom θαη ηέινο επεηδή ν βαζκφο εμάξηεζεο  

ηεο Δ.Δ. απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην είλαη ηφζν κεγάινο ζε βαζκφ πνπ αλ εθαξκφζεη 

ηηο πνιηηηθέο απηέο ζα δηαθηλδπλέςεη ηελ νηθνλνκία ηεο185. Οπφηε, αθξηβψο επεηδή ν 

ηνκέαο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο επεξεάδεη θη επεξεάδεηαη απφ ηε γεσπνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε Ρσζία ζα παξακείλεη ν θπξίαξρνο ελεξγεηαθφο παίθηεο ζηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή αγνξά.  

Δςπυπαφκή Πολιηική ζε ζσέζη με ηη Ρυζία: ηε πλάληεζε Κνξπθήο ην 

Μάξηην ηνπ 2007, νη Αξρεγνί Κξαηψλ ηεο Δ.Δ. πηνζέηεζαλ κία ζεηξά πξνηάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη νπνίεο ζα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή 

ζηελ Δπξψπε. Απηέο νη πξνηάζεηο εζηηάδνπλ ζε ηξεηο ζηφρνπο: «1νλ αύμεζε ηεο 

επξσπατθήο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, 2νλ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο θαη 3νλ 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζην εζσηεξηθό ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο186». Σα 

θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. έρνπλ δεζκεπηεί λα θηιειεπζεξνπνηήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή αγνξά 

                                                             
185

  Φίιηππνο Πξνέδξνπ, «Ζ Διιεληθή Πνιηηηθή Δλεξγεηαθήο Αζθάιεηαο, Οη Διιεληθέο Θέζεηο ζην Πιαίζην ηεο ΔΔ θαη ε 

Γξάζε γηα ηελ Δμαζθάιηζε Πξνκεζεηψλ», Κείκελν Δξγαζίαο Νν 4, ΔΛΗΑΜΔΠ – Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο & 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο, Οθηψβξηνο 2009, ζει. 16  
186

 Paul Belkin, «The European Union’s Energy Security Challenges», Congressional Research Service, CRS Report 

for Congress, Order Code RL33636, Updated January 30, 2008, ζει. 7 



81 

 

θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή ψζηε λα 

δηαζθαιίδνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο πξνκήζεηεο. Απφ ηνπο παξαπάλσ ηξεηο ζηφρνπο, ν 

πην ζεκαληηθφο γηα ηα θξάηε-κέιε είλαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε 

αχμεζή ηεο θαηά 20% κέρξη ην 2020187.  

 Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θξίζεσλ Ρυζίαρ-Οςκπανίαρ θαη Ρυζίαρ-

Λεςκοπυζίαρ, ηφζν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη ηα επξσπατθά θξάηε-κέιε 

επηζπκνχλ λα απμήζνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ζηελ εμσηεξηθή ηνπο 

πνιηηηθή ώζηε λα αλαπηύμνπλ πνιηηηθέο ζπλεξγαζίεο, λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο 

ελεξγεηαθέο ηνπο πξνκήζεηεο, θαζψο επίζεο θαη λα απμήζνπλ ηηο επελδύζεηο ηόζν ζε 

αγσγνύο όζν θαη ζηα ελεξγεηαθά έξγα ππνδνκήο188.  

Δθηφο απφ απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε Δ.Δ. θαη ηα θξάηε-κέιε ηεο ζέινπλ λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο πνιηηηθή θαη ζε άιια ζεκεία ελδηαθέξνληνο, φπσο 

ηεο Κενηπικήρ Αζίαρ, ηεο Καζπίαρ Θάλαζζαρ θαη ηεο Μαύπηρ Θάλαζζαρ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή απνηειεί ζεκείν ελδηαθέξνληνο, δηφηη εθεί βξίζθεηαη 

ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco, ν νπνίνο νπζηαζηηθά ζα παξαθάκπηεη ηε Ρσζία, 

θέξλνληαο ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηελ Καζπία Θάιαζζα ζηελ Δπξψπε.  

Δπηπξνζζέησο, ε Δ.Δ. επηζπκεί λα ζεζκνζεηεζεί κία θνηλή δέζκεπζε κε ηηο 

αξρέο ηεο αγνξάο, φπσο έρεη απνηππσζεί θαη ζηνλ Δλεξγεηαθφ Δπξσπατθφ Υάξηε, 

φζνλ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε κε ηε Ρσζία189. Θέινπλ λα πξνζπαζήζνπλ 

λα εθαξκφζνπλ πνιχπιεπξνπο κεραληζκνχο, κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξέζνπλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ ελεξγεηαθή ηνπο πνιηηηθή ηφζν γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη γηα ηα δηακεηαθνκηζηηθά θξάηε190.   

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο απφ ηνλ νπνίν ζα θξηζεί ε επηηπρία ηεο 

επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζα είλαη ε κειινληηθή ηεο δπλαηφηεηα λα 

δηαθνξνπνηεί ηηο πεγέο ηεο θαη ν ηξόπνο πνπ ζα δηακεηαθνκίζεη ην εηζαγόκελν θπζηθό 

αέξην. Πξφζθνξν έδαθνο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ηεο απνηεινχλ εθηφο απφ ηε 

Ρσζία, ε Καζπία Θάιαζζα, ε Βφξεηα Αθξηθή θαη ε Μέζε Αλαηνιή. Έλαο ηξφπνο γηα λα 
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ην πεηχρεη απηφ είλαη ε ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κε απηά ηα θξάηε, γηα λα 

κπνξέζεη λα βξεη εθείλν ην ζεκείν ηζνξξνπίαο πνπ ζα ηεο απνδψζεη ηα θαιχηεξα 

κειινληηθά νθέιε. Καη πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πξνκήζεηα απφ ηα θξάηε απηά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνιηηηθή δηαρείξηζε ησλ δηκεξψλ ηεο ζρέζεσλ. Ζ 

αλάπηπμε, δειαδή, ηζρπξψλ ζπκκαρηψλ κε ρψξεο-θξάηε παξαγσγνχο ελέξγεηαο θαη 

δηακεηαθφκηζεο, ζα ηελ βνεζήζεη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηζρπξνπνίεζε θαη 

δηαηήξεζε ηεο εμσηεξηθήο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο. Πάλσ αθξηβψο ζε απηφ ηνλ 

παξάγνληα πνπ αλαθέξακε, πξέπεη ε Δ.Δ. λα βξεη εθείλν ην ζεκείν ηζνξξνπίαο 

δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο ζρέζεσλ κε ηε Ρσζία, δηφηη ε ζρέζε 

απηή είλαη αιιειεμάξηεζεο θαη αλάγθεο ίζσο. Ο ιφγνο πνπ είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

κία ηζνξξνπία ζηηο δηκεξείο ηνπο ζρέζεηο είλαη γηαηί ηα επξσπατθά θξάηε δελ ζέινπλ λα 

ζπζηάζνπλ ζην βσκφ ησλ ελεξγεηαθψλ ζρέζεσλ ηελ εζληθή ηνπο θπξηαξρία θαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Έηζη, ινηπφλ, πάλσ ζε απηφ ην δίιεκκα θάπνηα θξάηε θπξίσο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνβιεκαηίδνληαη σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ξσζηθνχ ηνπο ζπλεξγάηε, θαιψληαο ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζπιινγηθά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα απνθεπρζεί ε καθξνρξφληα εμάξηεζή 

ηνπο απφ ηε Ρσζία. Κάπνηα άιια, βέβαηα, θξάηε-κέιε ππνζηεξίδνπλ απηή ηε 

καθξνρξφληα ζπλεξγαζία, ζπλερίδνληαο λα ππνγξάθνπλ ζπκβφιαηα κε ξσζηθέο 

ελεξγεηαθέο εηαηξείεο, γλσξίδνληαο φηη παξαηείλνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ην ξσζηθφ 

θπζηθφ αέξην αιιά ζπλάκα δηαζθαιίδνληαο ηελ ελεξγεηαθή ηνπο πξνκήζεηα. Κάπνηνη 

ζρνιηαζηέο παξαηεξνχλ πσο ε Μφζρα επηδηψθεη απηή ηε καθξνρξφληα κνλνπσιηαθή 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε κε ηελ Δ.Δ., παξέρνληάο ηεο θπζηθφ αέξην απφ ηελ Κεληξηθή Αζία, 

δειαδή απφ ην Καδαθζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. Ο ιφγνο πνπ 

απνβιέπεη ζε απηή ηελ εμάξηεζε απφ ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο 

είλαη εκπνδίζεη ηα επξσπατθά θξάηε θαη ηελ Ακεξηθή λα αλαπηχμνπλ ελαιιαθηηθνχο 

αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα πξνζπεξλνχλ ην έδαθνο ηεο Ρσζίαο191. Δπί 

παξαδείγκαηη, ε Ρσζία ζέιεη λα επηηχρεη ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο πεξηνρήο ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηεο Οπγγαξίαο κέζσ ηνπ αγσγνχ ηεο South Stream, παξέρνληαο 

θπζηθφ αέξην απφ ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηελ Καζπία Θάιαζζα, πξηλ πξνιάβεη ν 

παξφκνηνο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco λα κεηαθέξεη αέξην απφ ηελ ίδηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή192. Βεβαίσο, λα κελ μερλάκε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο 

Ρσζίαο, ε νπνία πξνζπαζψληαο λα αλαγελλεζεί κεηά ηελ θαηάξξεπζή ηεο, έδσζε 
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έκθαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο πξνζπαζψληαο λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε αίγιε θαη ηζρχ ζην 

παγθφζκην ζηεξέσκα. Απηφ απνηειεί θη έλαλ αθφκε ιφγν ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη κε 

θαρππνςία ε Δπξψπε, ε νπνία θνβάηαη φηη ε επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο ζα 

θαηαθιεηζηεί  απφ ηε ξσζηθή γηαηί έηζη ε Ρσζία ζα θαηαζηεί παγθφζκηα δχλακε.  

Χο απάληεζε ηεο επξσπατθήο θνηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηηο παξαπάλσ 

πξνθιήζεηο ηεο αληίζηνηρεο ξσζηθήο, είλαη δχν ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί, ε ςνθήκη 

ηος Υάπηη Δνέπγειαρ θαη ν Δςπώ-Ρυζικόρ Δνεπγειακόρ Γιάλογορ. Με ηε πλζήθε 

ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηελ νπνία ε Ρσζία ππέγξαςε αιιά δελ επηθχξσζε, ππνρξεψλεη 

ηε Ρσζία λα πηνζεηήζεη έλα λνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

επελδχζεηο, ε δηακεηαθφκηζε θαη ην εκπφξην ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ193. κσο, απηφ 

πνπ απαζρνιεί ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο είλαη φηη ε Ρσζία δελ έρεη ππνγξάςεη ηε 

πλζήθε θαη θαη‟ επέθηαζε πσο ζα κπνξέζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο επξσπατθέο 

αξρέο αληαγσληζκνχ. Σα επξσπατθά θξάηε πηζηεχνπλ φηη φπνηνπ είδνπο ζπκθσλία ή 

ζπλζήθε πξνζπαζήζνπλ λα πξνσζήζνπλ ζηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζρέζε κε ηε Ρσζία ζα 

απνηχρεη, δηφηη ε ξσζηθή εμάξηεζε ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη αλεμαξηήησλ επξσπατθψλ 

αξρψλ αληαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλαξσηηνχληαη θαηά πφζν ζα κπνξέζεη ε επξσπατθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή λα επδνθηκήζεη θαη λα σξηκάζεη κε ηε ζπλερή παξνπζία ηεο 

Gazprom ζηελ αγνξά ηεο. Χζηφζν, θάπνηα επξσπατθά θξάηε έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

ελεξγεηαθά ζπκβφιαηα φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία, πνπ ραξαθηεξηζηηθά δήισζαλ, 

φηη: «Ο ξόινο ηεο Ρσζίαο ζαλ ζεκαληηθό πξνκεζεπηή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

θαζηζηά ηνλ Πνύηηλ έλαλ ζεκαληηθό ζηξαηεγηθό ζπλεξγάηε πνπ δελ κπνξεί νύηε λα 

αγλνεζεί νύηε θαη λα αληαγσληζζεί194». Έλα αθφκε παξάδεηγκα απνηειεί απηφ ηεο 

Οπγγαξίαο, ε νπνία κε ηελ εηαηξεία ηεο MOL θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Gazprom 

ζπκθψλεζαλ λα επεθηείλνπλ ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ Blue Stream, θαηά κήθνο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο, δηακέζνπ ησλ Βαιθαλίσλ έσο ηελ Οπγγαξία195. Αληηζηνίρσο, ην 

ίδην ζπλέβε θαη κε ηε Βνπιγαξία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 γηα ηνλ αγσγφ South Stream.  

Δμεηάδνληαο ην ζεζκνζεηεκέλν κεραληζκφ ηνπ Δςπώ-Ρυζικού Δνεπγειακού 

Γιαλόγος, ν νπνίνο θαξπνθφξεζε ην 2000, ε Δ.Δ. θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηνπο 

ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο, ελψ ε Ρσζία δείρλεη λα παξεθθιίλεη ειάρηζηα απφ ηηο πνιηηηθέο 

ηεο. Δηδηθφηεξα, παξ‟ φιν πνπ ε Ρσζία είλαη απξφζπκε λα πηνζεηήζεη ηηο αξρέο ηεο 
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ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη κεηαθνξάο αεξίνπ θαη λα επηηξέςεη επξσπατθέο επελδχζεηο 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηεο ηνκέα, ηα επξσπατθά θξάηε ζπλερίδνπλ λα απμάλνπλ ηε ξσζηθή 

επηξξνή ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνπο ηνκέα196. Ζ παξνχζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε αλάκεζα 

ζηε Ρσζία θαη ηελ Δπξψπε, ζα πεξηγξαθφηαλ σο ηε Ρσζία λα ζπλερίδεη λα απνηειεί 

ηνλ θχξην καθξνρξφλην ελεξγεηαθφ πξνκεζεπηή ηεο Δπξψπεο, παξακέλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα θαη ησλ δχν νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ λα δηαηεξνχλ κία πγηή δηκεξή 

ζρέζε197. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δ.Δ. ζα πξαγκαηνπνηνχζε κία θνηλή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, ηα πεξηζψξηα επηινγψλ ζα ήηαλε δχν: «1νλ Ζ Δπξώπε 

ζα ραιηλαγσγνύζε ηε ξσζηθή ελεξγεηαθή εμάξηεζή ηεο, απμάλνληαο ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο ηεο πξνκήζεηαο από άιιεο πεξηνρέο, ρσξίο λα απεηιήζεη έηζη ηελ 

αζθάιεηα ηεο ξσζηθήο αγνξάο ζηελ Δπξώπε, απιώο ιέγνληάο ηεο όηη δελ είλαη πηα 

νηθνλνκηθά ειθπζηηθή αγνξά ή 2νλ ζα πξνζπαζνύζε λα ξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηεο Gazprom θαζώο ζα απνθηά θπξίαξρν ελεξγεηαθό ξόιν θαη ζα 

κεηαηξέπεηαη ζε θπξίαξρν παίθηε ηεο Δπξώπεο. Δάλ όκσο, παξαηεξνύζε πσο θάπνηα 

θξάηε-κέιε ηεο ζπλέρηδαλ λα ζπλάπηνπλ δηκεξήο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ζα 

δηαθηλδύλεπε πιένλ λα έρεη ηε Gazprom λα παξεκβαίλεη ζηε ιήςε απνθάζεώλ ηεο θαη 

λα απνηξέςεη απηή ηελ εμέιημε ζα αλαγθαζηεί λα αζθήζεη πίεζε ζηε Gazprom λα παίμεη 

κε ηνπο επξσπατθνύο θαλόλεο αληαγσληζκνύ θαη λα επηηξέςεη ζε επξσπατθέο εηαηξείεο 

λα θάλνπλ επελδύζεηο ζηε ξσζηθή βηνκεραλία θπζηθνύ αεξίνπ198». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, δελ γλσξίδνπκε θαηά πφζν ζα κπνξνχζε ε Δπξψπε λα 

αζθήζεη πίεζε ζηε Gazprom, λα ηεο επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ ηεο ή 

αθφκα θαη λα ηελ απεηιήζεη ζρεηηθά κε ηελ έληαμή ηεο ζηνλ ΠΟΔ, γηαηί απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φπσο αλαθέξζεθε, ππάξρνπλ επξσπατθά θξάηε φπσο ε Γεξκαλία πνπ έρεη 

ζπλάςεη κεγάιεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηε Ρσζία θαη είλαη απξφζπκε λα ηελ 

αληαγσληζηεί. Απηφ πνπ επηδηψθνπλ θάπνηα επξσπατθά θξάηε-κέιε, φπσο απηά ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, είλαη λα δηαηεξήζνπλ κία πγηή ζηξαηεγηθή-πνιηηηθή θαη 

δηπισκαηηθή ζρέζε κε ηε Ρσζία, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ακνηβαίαο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ επξψ-ξσζηθψλ ζρέζεσλ.      

Κενηπική Αζία/Καζπία Θάλαζζα/Μαύπη Θάλαζζα: ην θείκελν έγηλε 

αλαθνξά ζηελ Δ.Δ. θαη ζηα θξάηε-κέιε ηεο, ηα νπνία ζέινπλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή ηνπο πνιηηηθή θαη ζε άιια ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
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Κεληξηθή Αζία, ζηελ Καζπία Θάιαζζα θαη ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Ζ γεσγξαθηθή απηή 

πεξηνρή παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, δηφηη είλαη πινχζηα ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην θαη 

ζα βνεζήζεη ηελ Δ.Δ. λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηε Ρσζία θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ ζρέζε εμάξηεζεο. Ζ Καζπία Θάιαζζα 

ππνινγίδεηαη πσο δηαζέηεη 232 ηξηο θπβηθά κέηξα απνζέκαηα ζε θπζηθφ αέξην199. 

Τπάξρνπλ ηξία κεγάια ζρέδηα αγσγψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ ξσζηθή 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε, θαη είλαη: «1νο ν πεηπελαιαγυγόρ Caspian Pipeline 

Consortium (CPC), ν νπνίνο ζπλδέεη ην Καδαθζηάλ ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο κε ην 

ιηκάλη Novorossiysk ηεο Ρσζίαο ζηε Μαύξε Θάιαζζα από όπνπ ηάλθεξ ην παίξλνπλ 

θαη ην κεηαθέξνπλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά κέζσ ησλ ηελώλ ηνπ Βνζπόξνπ, 2νο είλαη ν 

πεηπελαιαγυγόρ Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), ν νπνίνο άλνημε ην 2006, εμάγεη 

πεηξέιαην από ην Αδεξκπατηδάλ απνθεύγνληαο ηα ηελά ηνπ Βνζπόξνπ θαη 3νο είλαη ν 

αγυγόρ θςζικού αεπίος South Caucasus Gas Pipeline (SCGP), ν νπνίνο 

νινθιεξώζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006 θαη κέρξη ελόο ζεκείνπ είλαη ζε παξάιιειε 

πνξεία κε ηνλ BTC, κέρξη λα ελσζεί κε ηνλ αγσγό ηεο Διιάδαο θαη από εθεί λα θύγεη 

γηα Δπξώπε200».  

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα κλεκνλεπζεί ε γεσπνιηηηθή αμία ηεο Καζπίαο 

Θάιαζζαο. Ο πεηπελαιαγυγόρ Caspian Pipeline Consortium (CPC) απνηειεί ην 

„θιεηδί‟ ηεο επηηπρίαο αιιά θαη ηεο ηαρχηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πυζικού 

πεηπελαιαγυγού Μποςπγκάρ – Αλεξανδπούπολη201.  Απφ ην ιηκάλη Novorossiysk 

ηεο Ρσζίαο ζα θεχγεη ην πεηξέιαην πξνο δηαδξνκέο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, κία 

δηαδξνκή εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη ε κεηαθφξησζε ηνπ πεηξειαίνπ ζην ιηκάλη 

Μπνπξγθάο ηεο Βνπιγαξίαο γηα λα γεκίζεη ν αγσγφο. Ο αγσγφο CPC πξφθεηηαη γηα ην 

κνλαδηθφ αγσγφ ξσζηθνχ εδάθνπο πνπ ε Μφζρα δελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν. 

Πξφθεηηαη γηα κία θνηλνπξαμία ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε 

ξσζηθή Transneft κε 24%, ην Καδαθζηάλ κε 19%, ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ κε 7%, κία 

ζπγαηξηθή ηεο ακεξηθαληθήο Chevron κε 15%202, θ.ά. Σν ζέκα είλαη φηη ε ακεξηθαληθή 

εηαηξεία Chevron πηέδεη λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ βαιθαληθφ αγσγφ 
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θαη ε ξσζηθή εηαηξεία αληηζηέθεηαη, κε παξαρσξψληαο ηνπο πεξηζζφηεξα πξνλφκηα 

γηαηί έηζη δελ ζα κπνξεί λα αζθήζεη ηε δηθή ηεο ελεξγεηαθή πνιηηηθή δηπισκαηίαο.         

ζνλ αθνξά ζην θπζηθφ αέξην, ν αγσγφο South Caucasus Gas Pipeline κπνξεί 

λα αλακεηρζεί κε άιινπο 2 αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, ηνλ Nabucco θαη ηνλ Trans-

Caspian Pipeline, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνδεζκεχζνπλ ηελ Δπξψπε απφ ηε ξσζηθή 

ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε, απμάλνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ 

ελέξγεηάο ηεο.  

Υάπηηρ 16: Nabucco  

     

Πεγή: Eurasia Review News & Analysis, «Putin Outwits EU’s South Stream Opponents», 

http://www.eurasiareview.com/business-and-finance/energy/putin-outwits-eus-south-stream-

opponents-25022011/ , 17/3/2011    

Ζ Καζπία Θάιαζζα, ινηπφλ, απνηειεί κία απφ ηηο πεγέο δηαθνξνπνίεζεο γηα 

ηελ Δπξψπε δηφηη παξέρεη ζεκαληηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ην θπζηθφ αέξην. 

Τπάξρνπλ φκσο ηέζζεξηο ελεξγεηαθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ 

απνηξεπηηθνί θαη απνζηαζεξνπνηεηηθνί σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο 

πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα: «Ο 1νο παξάγνληαο αθνξά ζην άιπην λνκηθό θαζεζηώο ηεο 

Καζπίαο Θάιαζζαο, γηα ην νπνίν κόλν ην Αδεξκπατηδάλ, ην Καδαθζηάλ θαη ε Ρσζία 

έρνπλ δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Ο 2νο παξάγνληαο αθνξά 

ζηε καθξνπξόζεζκε πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα ηεο πεξηνρήο, δειαδή ζηε δηακάρε αλάκεζα 

ζην Αδεξκπατηδάλ θαη ηελ Αξκελία γηα ην Ναγθόξλν-Καξακπάρ. Ζ δηακάρε απηή 

επεξεάδεη άκεζα θαη ηε καθξνβηόηεηα ησλ αγσγώλ BTC θαη SCP. Ζ πεξηνρή 

http://www.eurasiareview.com/business-and-finance/energy/putin-outwits-eus-south-stream-opponents-25022011/
http://www.eurasiareview.com/business-and-finance/energy/putin-outwits-eus-south-stream-opponents-25022011/
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θιπδσλίδεηαη θαη από ηελ αλάκεημε ηεο Γεσξγίαο κε ηηο δύν απνζρηζζείζεο πεξηνρέο, 

πνπ απεηινύλ επίζεο ην κέιινλ ησλ αγσγώλ. Ο 3νο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ 

επηζπκία ηεο Δπξώπεο λα αληαγσληζηεί νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηε Ρσζία γηα ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, δηόηη ε Ρσζία εμάγεη ην θπζηθό αέξην 

ζηελ Δπξώπε ζε πνιύ πςειέο ηηκέο, ιόγσ ηεο επηξξνήο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθεί ε 

Ρσζία ζην Σνπξθκεληζηάλ θαη ζην Καδαθζηάλ. Ζ Ρσζία πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αγσγνύ BTC, ρσξίο απνηέιεζκα, γη’ απηό ζα ζπλερίζεη λα πηέδεη ηηο 

ρώξεο ηεο Μαύξεο θαη ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο. Καη ν 4νο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ην 

θαηά πόζν ε Δπξώπε είλαη ε ηδαληθή αγνξά γηα ηελ Καζπία, εμεηάδνληάο ην ππό ην 

πξίζκα ηεο κειινληηθήο απμαλόκελεο δήηεζεο ηεο Δπξώπεο γηα θπζηθό αέξην-

πεηξέιαην, αιιά θαη ηελ απμαλόκελε δήηεζε ηεο Κίλαο ε νπνία απνβιέπεη ζην 

Καδαθζηάλ γηα ηελ ηξνθνδόηεζή ηεο203». Παξ‟ φινπο ηνπο απνζηαζεξνπνηεηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο, ε Δ.Δ. ζα δηαζθαιίζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο αζθάιεηα, γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ζέζεη ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα ηελ ελεξγεηαθή πξνκήζεηα θαη 

ηε δηακεηαθφκηζε ζηελ Καζπία Θάιαζζα.  

Μέζη Αναηολή/Βόπεια Αθπική: Ζ Δ.Δ. ςάρλεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο 

ελεξγεηαθέο ηεο πξνκήζεηεο θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή/Βφξεηα Αθξηθή, γηα λα κεηψζεη ηελ 

εμάξηεζή ηεο απφ ηε Μφζρα. Οη δηκεξήο ζρέζεηο ηεο Δ.Δ. κε ηηο ρψξεο απηέο έρνπλ 

νκαινπνηεζεί θαη ε πξψηε πξνζπαζεί λα πεηχρεη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο.  
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Υάπηηρ 17: Middle East  

 

Πεγή: CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA), CIA Maps & Publications, «Middle East», 

https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/maps/803431.jpg ,17/3/2011 

Ο Πεξζηθφο Κφιπνο αληηπξνζσπεχεη ην 45% ησλ παγθφζκησλ ζπλνιηθψλ 

απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ, δηαζέηνληαο πεξίπνπ 2.400 ηξηο θπβηθά κέηξα αέξην. ηε 

Βφξεηα Αθξηθή, ε Αιγεξία θαηέρεη 161 ηξηο θπβηθά κέηξα θπζηθφ αέξην θαη ε Ληβχε 52 

ηξηο θπβηθά κέηξα, κε ηελ Αιγεξία λα απνηειεί ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο Δπξψπεο ζε 

θπζηθφ αέξην, κέζσ δχν αγσγψλ πνπ θηάλνπλ ζηελ Δπξψπε απφ ηελ Ηηαιία θαη ηελ 

Ηζπαλία θαη άιινπο δχν αγσγνχο ππφ θαηαζθεπή204. εκαληηθή ζέζε θαηαιακβάλεη θαη 

ην Τγξνπνηεκέλν Φπζηθφ Αέξην (LNG), κε θχξηνπο πξνκεζεπηέο ηεο Δπξψπεο ηελ 

Αιγεξία, ηελ Αίγππην, ην Οκάλ θαη ην Καηάξ θαη κε ζπλνιηθή επξσπατθή θαηαλάισζε 

παγθνζκίσο αληηζηνηρεί ζην 8%205.  
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 Φπζηθά, φιν απηφ ην απμαλφκελν επξσπατθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή, ε Μφζρα ην έρεη αληηιεθζεί θαη δελ κέλεη ακέηνρε ζηηο 

ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηελ εμέιημε ηεο 

επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη λα επεξεάζεη ηνλ κειινληηθφ ξφιν ηεο Αιγεξίαο 

σο κειινληηθφ πξνκεζεπηή θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δπξψπεο, επηζθεπηφκελνο ην Μάξηην 

ηνπ 2006 ηελ Αιγεξία ψζηε λα ζπδεηήζνπλ ηε κειινληηθή ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ206. 

 Έρνληαο, ινηπφλ, ηφζν ε Δ.Δ. φζν θαη ηα θξάηε-κέιε απηήο, δεκηνπξγήζεη έλα 

δίθηπν απφ κία πιεηάδα ελεξγεηαθψλ πξνκεζεπηψλ, θαηαθέξλνπλ σο έλα βαζκφ λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο πξνκήζεηεο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

ηνπο πνιηηηθή. Απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπ πιεπξά, ε Δ.Δ. έρεη ζπλεξγαζηεί κε έλα κεγάιν 

κέξνο απφ ηηο ρψξεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ θαη ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν βεβαίσο απμάλεη θαη ηηο πηζαλφηεηεο λα επεξεάδεηαη ε ελεξγεηαθή ηεο 

πνιηηηθή απφ ηελ πνιηηηθή αζηάζεηαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ελψ 

ζπλερίδνπκε λα κηιάκε γηα ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη πνιηηηθή θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., 

φπσο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 

ηεο Καζπίαο θαη Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο, κηιάκε γηα εζληθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθαιείαο θη φρη γηα θνηλή επξσπατθή ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή. Σα επξσπατθά θξάηε-κέιε αλ δελ θαηαλνήζνπλ φηη ε Δ.Δ. ζαλ ζχλνιν 

ρξεηάδεηαη κία θνηλή εμσηεξηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή αζθαιείαο, ζα ζέζνπλ ηελ ίδηα ηελ 

Δ.Δ. ζε θίλδπλν. Ίζσο, γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, ε επξσπατθή ζπλεξγαζία λα 

πξέπεη λα είλαη πνιχ πην δπλαηή, ζηαζεξή θαη εκθαλήο, ψζηε λα είλαη θαη 

απνηειεζκαηηθή.     

6.2.: Οι ηόσοι ηηρ Ρυζίαρ 

Ζ Ρσζία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξαγσγνχο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηνλ θφζκν θαη γηα ην ιφγν απηφ ηηο επηδηψμεηο ηεο πξέπεη λα ηηο ιακβάλνπλ 

ππφςε θαη ηα άιια θξάηε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο πνιηηηθήο, γη‟ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ησλ επηδηψμεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο.   

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ξσζηθή ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ξσζηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ε Ρσζία 
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αληηιακβάλεηαη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο πεγέο αιιά θαη ηελ παγθφζκηα αλάγθε γηα 

ελέξγεηα207.  

Οη ζηφρνη ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε γηα 

ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο Ρσζίαο ζηελ ελεξγεηαθή παγθφζκηα αγνξά θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εμαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ξσζηθνχ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη νη ξσζηθέο εηαηξείεο ζα έρνπλ ίζε 

πξφζβαζε ζηηο μέλεο αγνξέο, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε208. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε ελεξγεηαθή εμαγσγηθή ππνδνκή πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί ψζηε λα επηηξέςεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο. Έηζη, ε Ρσζία πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπζεί ηε κνλαδηθή γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε θαη λα αλαδείμεη ηνλ ελεξγεηαθφ ηεο 

ηνκέα ζε πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο ξσζηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο ηεο 

ελέξγεηαο.  

«Ο Fredholm επηθεληξώλεη ηηο δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Ρσζίαο ζην 

ελεξγεηαθό επίπεδν, ζύκθσλα κε ηελ Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

1. Ζ εμαγσγή ελεξγεηαθώλ πόξσλ. 

2. Ζ εθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ ζε άιια θξάηε. 

3. Ζ αύμεζε ζπκκεηνρήο ζηηο εζσηεξηθέο ελεξγεηαθέο αγνξέο θξαηώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ, κε παξάιιειε θαηνρή ηνπ ειέγρνπ ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ 

θαη ηεο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο ζηα θξάηε απηά. 

4. Ζ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ ζηνλ ξσζηθό ελεξγεηαθό ηνκέα. 

5. Ζ ζπλεξγαζία κε ελεξγεηαθέο εηαηξείεο γεηηνληθώλ θξαηώλ. 

6. Ο έιεγρνο ηεο δηακεηαθόκηζεο ησλ εμαγόκελσλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ. 

7. Ζ ηερληθή θαη λνκηθή ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο επίπεδν.209»       

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ε 

Ρσζία πξνζπαζεί λα ελαξκνλίζεη ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα κε ηνπο γεσπνιηηηθνχο, 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ηνπο ελεξγεηαθνχο ηεο ζηφρνπο. 
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«1. ηαζεξόηεηα ζηελ πεξηνρή βαζηδόκελε ζε ζηελνύο δεζκνύο κε ηα ηνπηθά 

θξάηε. 

2. Απαξαθώιπηα δηθαηώκαηα δηακεηαθόκηζεο ελέξγεηαο δηακέζνπ ηεο Κεληξηθήο 

Αζίαο, ώζηε λα δηαηεξνύληαη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κίλα, Ηλδία θαη Ηξάλ.  

3. Ζ ζπληήξεζε ελόο θνηλνύ νηθνλνκηθνύ ρώξνπ κε ηελ Κεληξηθή Αζία, ν νπνίνο 

ζην κέιινλ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηνλ νηθνλνκηθό εθκνληεξληζκό ηεο Ρσζίαο. 

4. Ζ ρξήζε ηνπ γεσζηξαηεγηθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο, γηα πξαθηηθέο 

ζηξαηησηηθέο αλάγθεο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θύξνπο ηεο Ρσζίαο σο παγθόζκηαο θαη 

ηνπηθήο δύλακεο. 

5. Ζ δηεζλήο αλαγλώξηζε ηνπ εγεηηθνύ ξόινπ ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή210».  

ζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, νη επηδηψμεηο 

ηεο Ρσζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

ζηακαηήζνπλ νη ΖΠΑ ηηο πξνζπάζεηεο δηείζδπζεο ζηελ πεξηνρή θαη λα αλαθηήζνπλ ηνλ 

έιεγρν ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο κέζσ νηθνλνκηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ζπκθσληψλ211. 

Θέιεη έηζη λα δηαηεξήζεη ελαιιαθηηθέο νδνχο θπζηθνχ αεξίνπ, λα απνθχγεη ηνλ 

αληαγσληζκφ, λα απνθιείζεη ηνπο κεζάδνληεο θαη λα απμήζεη ηελ εμάξηεζε ηεο Δ.Δ..      

Οι Ανηικειμενικοί ηόσοι ηηρ Ρυζικήρ Δξ. Πολιηικήρ: Ζ Ρσζία ρξεζηκνπνηεί 

ηηο εηαηξείεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα λα πεηχρεη αξθεηνχο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο κία πάγηα ηαθηηθή απόθηεζεο ππνδνκήο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 

απνζεκάησλ ησλ ρσξώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο, ειέγρνληαο επί 

παξαδείγκαηη αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, ιηκάληα θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, γηα λα 

κπνξέζεη λα κεηαθέξεη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο πξνκήζεηεο ζηελ αγνξά ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο θαη γηα λα δηαζθαιίζεη κεγαιχηεξν έιεγρν ζηελ εζληθή νηθνλνκία – αγνξά ηεο 

θάζε ρψξαο212. ην ζηφραζηξν βξίζθεηαη αθφκα θαη ε Γπηηθή Δπξψπε, πξνζπαζψληαο 

ε Ρσζία λα αγνξάζεη θη εθεί ελεξγεηαθή ππνδνκή.  

Ζ Ρσζία πξνρσξά ζε πξάμεηο πνπ δείρλνπλ πσο ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε 

άιιεο ρψξεο – παξαγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο ε Αιγεξία, πξνζπαζψληαο έηζη λα 
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δεκηνπξγήζεη ΟΠΔΚ αεξίνπ ή θαξηέι213. Δπίζεο, αληηκεησπίδνληαο δπζθνιίεο ζηε 

δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, εθαξκφδεη κία ζηξαηεγηθή παξάθακςεο ρσξώλ, φπσο είλαη ε Οπθξαλία214. Ζ 

Gazprom βξίζθεηαη ζε θάπνηεο ελαξθηήξηεο εξγαζίεο γηα έλαλ αγσγφ, ηνλ 

επνλνκαδφκελν North European Gas Pipeline (NEGP), ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη 

θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία ζηε Γεξκαλία παξαθάκπηνληαο θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πεξλψληαο θάησ απφ ηε Βαιηηθή Θάιαζζα. Οπζηαζηηθά, ζα 

πεξάζεη απφ ηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε (ΑΟΕ) πέληε θξαηψλ: ηεο Ρσζίαο, ηεο 

Φηιαλδίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο Γαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Ζ πξψηε γξακκή ηνπ αγσγνχ 

απηνχ έρεη μεθηλήζεη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ην 2005, μεθηλψληαο απφ ηελ Αγία 

Πεηξνχπνιε θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί ην 2010215. Σα 700 κίιηα απηνχ 

ηνπ αγσγνχ ζα δηαζρίζνπλ ηε Βαιηηθή Θάιαζζα ππνζαιάζζηα. Ζ δεχηεξε γξακκή 

Natural Gas 1 ζα μεθηλήζεη ην 2012, γηα λα θαηαιήμεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ο 

αγσγφο ινηπφλ, ζα ζπλδέζεη ηε Ρσζία δηακέζνπ ηνπ Κφιπνπ ηεο Φηιαλδίαο, ζα θηάζεη 

ζηε Γαλία θαη ζα θαηαιήμεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έλα αθφκε κειινληηθφ έξγν είλαη ν 

αγσγφο Yamal Europe II, ν νπνίνο ζα δηαζρίδεη ηε Λεπθνξσζία θαη ηελ Πνισλία, 

πξνζπεξλψληαο ηελ Οπθξαλία.  

Υάπηηρ 18: The North – European Gas Pipeline (NEGP)  
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Πεγή: Hydrocarbons – Technology.com, «Nord Stream Gas Pipeline (NSGP), Russia – 
Germany», http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/negp/negp1.html , 17/3/2011  

Έλαο επηπξφζζεηνο ζηφρνο ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ζηαδηαθή αλαίξεζε 

ηεο επλντθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηηο πξώελ νβηεηηθέο Υώξεο, δειαδή ηε κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο επηρνξήγεζήο ηνπο, αθνινπζνχκελε απφ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε ηηκέο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο216. Έρνληαο θαηά λνπ ηε κείσζε ηεο 

επηρνξήγεζεο ησλ πξψελ νβηεηηθψλ Υσξψλ θαη ηελ επηδίσμε πνιιψλ αγσγψλ 

θπζηθνχ αεξίνπ, θάπνηνη ζα κπνξνχζαλ λα ηζρπξηζηνχλ πσο είλαη κία θαζαξή 

επηρεηξεκαηηθή απφθαζε θαη ζθέςε.  

Σειεπηαίνο αιιά νπδφισο αζήκαληνο είλαη ν ζηφρνο ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ζέιεη ηε Ρσζία λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα σο κνριό πνιηηηθήο πίεζεο,  παξέκβαζεο 

ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη αξθεηώλ εθρσξήζεσλ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Πνιινί αλαιπηέο έρνπλ ηζρπξηζηεί πσο ε Ρσζία 

θνβήζεθε πσο ε πξφζθαηε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο γηα ηε Γεσξγία θαη ηελ 

Οπθξαλία έγηλε κεηά ηηο εθινγέο ζηηο ρψξεο απηέο, νη νπνίεο αλέδεημαλ αξρεγνχο 

θφκκαησλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ εμνπζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο „Ρνδ θαη Πνξηνθαιί 

Δπαλάζηαζεο‟, θνβνχκελε πσο νη „Πνιχρξσκεο Δπαλαζηάζεηο‟ ζα κείσλαλ ηε ξσζηθή 

επηξξνή ζηηο πξψελ νβηεηηθέο Υψξεο217.   

 

6.3.: Ο Ρόλορ ηυν Η.Π.Α. και ηυν Άλλυν Παικηών 

ηνλ αληίπνδα ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο βξίζθεηαη ε αμεπικανική 

πολιηική θαη διπλυμαηία ηυν αγυγών θςζικού αεπίος. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο επαλεηιεκκέλα έρνπλ επηθξίλεη ηε Ρσζία γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε 

δχλακε ηνπ πινχηνπ ηεο θαζψο θαη ηε δχλακε ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο απνζεκάησλ, σο 

πνιηηηθφ φπιν γηα λα πεξηνξίζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ελεξγεηαθψλ 

απνζεκάησλ απφ άιιεο ρψξεο. Έρεη επίζεο εθθξάζεη ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηε 

κνλνπσιηαθή ηαθηηθή πνπ αζθεί ζε ηξσηέο ρψξεο, ζρεδφλ άκεζα εμαξηεκέλεο απφ ηε 

Μφζρα. Θεσξεί φηη ζπκπεξηθέξεηαη ζε αλεμάξηεηεο ρψξεο, φπσο ε Οπθξαλία, θαηά 

έλαλ ηξφπν πνπ ζπκίδεη ηελ πεξίνδν ηεο ςπρξνπνιεκηθήο ζθαίξαο επηξξνήο. Οη ΖΠΑ 
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πηέδνπλ γηα απεμάξηεζε απφ ηε ξσζηθή ελέξγεηα θαη πξνσζνχλ ελαιιαθηηθνχο 

δηαδξφκνπο αγσγψλ.  

 Δηδηθφηεξα, νη ΖΠΑ πξνσζνχλ 4 αγσγνχο: 1νλ Σνλ Baku – Tbilisi – Ceyhan 

(BTC), ν νπνίνο κεηαθέξεη πεηξέιαην απφ ην Αδεξκπατηδάλ ζην ηνπξθηθφ ιηκάλη 

Ceyhan. 2νλ Σνλ South Caucasus Gas Pipeline (SCGP – also known as Baku – 

Tbilisi – Erzurum), ν νπνίνο κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ην Shah Deniz ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ ζηελ Σνπξθία. Δίλαη ζε παξάιιειε πνξεία κε ηνλ BTC.  

Υάπηηρ 19: Turkmenistan  

 

Πεγή: Energy Pedia News, Europe/Caspian/CIS/Turkmenistan, «Turkmenistan Would Welcome 

a Trans-Caspian Gas Pipeline Built By Europe», http://www.energy-

pedia.com/article.aspx?articleid=137212 , 17/3/2011   

3νλ Σνλ Nabucco Pipeline, ν νπνίνο ζα πξνκεζεχεη κε θπζηθφ αέξην ηελ Δπξψπε απφ 

ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ην Αδεξκπατηδάλ, δηαηξέρνληαο ηελ Σνπξθία, ηε Βνπιγαξία, ηε 

Ρνπκαλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Απζηξία218. Καη 4νλ ηνλ Turkey – Greece – Italy Gas 

Pipeline (ITGI). Ζ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ Σνπξθίαο – Διιάδαο έρεη ήδε νινθιεξσζεί 

απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2007, ελψ ν Διιελφ – Ηηαιηθφο αγσγφο πξνβιέπεηαη λα ζπλδεζεί 

ην 2012 θαη λα είλαη ιεηηνπξγήζηκνο ην 2014. Απνηειεί κέξνο ηνπ South Stream 
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Pipeline θαη ην ζπλνιηθφ δίθηπν Σνπξθίαο – Διιάδαο έθζαζε ην κήθνο ησλ 295km, απφ 

ην νπνίν ηα 87km βξίζθνληαη ζε ειιεληθφ έδαθνο219. Σν θπζηθφ αέξην ην πξνκεζεχεηαη 

απφ ην Shah Deniz ηνπ Αδεξκπατηδάλ ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο220. Ζ Σνπξθία δειψλεη 

πσο ε δηακεηαθνκηζηηθή δπλαηφηεηά ηεο ζηε κεηαθνξά αγσγψλ ζα εληζρπζεί, θαζψο 

επίζεο ζα θαηαζηεί transit θξάηνο ηεο ελέξγεηαο. Αλαδεηθλχεηαη ε γεσπνιηηηθή αμία ηεο 

ρψξαο αθνχ ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ ηελ Καζπία Θάιαζζα ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Ηηαιία πεξλψληαο απφ ην έδαθφο ηεο221. Έλαο αθφκε αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

δελ ειέγρεηαη απφ ξσζηθά ζπκθέξνληα είλαη ν Trans-Adriatic Pipeline (TAP), ν 

νπνίνο ζα κεηαθέξεη αέξην κέζσ Διιάδαο, Αιβαλίαο θαη Αδξηαηηθήο, ζηε Νφηηα Ηηαιία θη 

απφ εθεί ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Σα δχν απηά ζρέδηα απνηεινχλ έλα γεληθφηεξν ζρέδην 

ηεο Δπξψπεο, πξνζπαζψληαο λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζε απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ 

αέξην.  

 Έλαο επηπξφζζεηνο αγσγφο πνπ ζα δηαθνξνπνηήζεη ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε είλαη ν επνλνκαδφκελνο White Stream Pipeline (also 

known as Georgian-Ukrainian-European Union (GUEU) Gas Transportation 

Project). Ζ ηδέα απηή γελλήζεθε ην 2005 απφ ηελ Οπθξαλία. θνπφο ηνπ αγσγνχ είλαη 

λα αλαπηχμεη ην λφηην ελεξγεηαθφ δηάδξνκν πνπ ζα κεηαθέξεη αέξην απφ ην 

Αδεξκπατηδάλ δηακέζνπ ηεο Γεσξγίαο, θαηεπζείαλ ζηε Γπηηθή πιεπξά ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, δειαδή ζηε Ρνπκαλία θαη ηελ Οπθξαλία θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ Κεληξηθή 

θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε. Σν έξγν απηφ ζα δηαπεξάζεη ηε Μαχξε Θάιαζζα, 

μεπεξλψληαο ηα 2.000 κέηξα βάζνο ηνπ λεξνχ. Ο White Stream ζα μεθηλήζεη απφ ην 

Sangachal Terminal ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ζα θαηαιήμεη ζε 2 δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο: ε 1ε θαηεπζείαλ ζηε Ρνπκαλία θαη ε 2ε ππνζαιάζζηα ζηελ Κξηκαία φπνπ 

απφ εθεί ζα ζπλδεζεί κε ην νπθξαληθφ δίθηπν αγσγψλ θη έηζη ζα δηνρεηεχζεη αέξην κέρξη 

θαη ηελ Πνισλία222.  
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Υάπηηρ 20: White Stream  

 

Πεγή: White Stream, «Diversifying Europe’s Gas Imports»,© 2010  White Stream Pipeline 

Company Ltd., http://www.gueu-whitestream.com/main.php?id=1&lang=eng , 17/3/2011   

Ο White Stream καδί κε ηνλ Nabucco είλαη δχν θηιηθνί αγσγνί ζα ιέγακε, νη 

νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ κία κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ηφζν ζηνπο παξαγσγνχο φζν θαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ, πξνζθέξνληαο κία ζαπκάζηα ζχλδεζε αλάκεζα 

ζηα απνζέκαηα αεξίνπ. 

 Οη ΖΠΑ έρνπλ αζθήζεη θξηηηθή ζε έλαλ αθφκε αγσγφ, ηνλ North Stream. Ο 

North Stream ν νπνίνο δηαηξέρεη ηε Βαιηηθή Θάιαζζα θαη εθνδηάδεη ηε Γεξκαλία θαη 

άιιεο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο κε θπζηθφ αέξην, πξνζπεξλά ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ Γεξκαλία ηάζζεηαη ππέξ ηνπ αγσγνχ απηνχ, δηφηη κεηά ηελ 

θξίζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ κε ηελ Οπθξαλία θαη ηε Λεπθνξσζία ην 

2006 – 2007 αληίζηνηρα, δηεθφπε ε παξνρή αεξίνπ. Σν 51% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ 

North Stream αλήθεη ζηε Gazprom θαη ην ππφινηπν ζε κία γεξκαληθή θαη κία 

δαλέδηθε223. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, νη Βαιηηθέο Υψξεο, ε Πνισλία θαη ε Οπθξαλία 

αληηηίζεληαη ζην έξγν απηφ, γηαηί θνβνχληαη φηη έηζη ε Ρσζία ζα απμήζεη ηελ επηξξνή 
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ηεο ζηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα, φπσο επί παξαδείγκαηη ε Δζζνλία ε νπνία αξλείηαη ηε 

δηεμαγσγή έξεπλαο ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή ηεο δψλε γηα ηνπο αγσγνχο224. 

 Ζ ακεξηθαληθή πνιηηηθή θαη δηπισκαηία ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζπλαληά 

σζηφζν θαη θάπνηα εκπφδηα. Μία ζπγθεθξηκέλε αλεζπρία ησλ ΖΠΑ είλαη ε αλεπάξθεηα 

ησλ ππαξρόλησλ απνζεκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ ελ αληηζέζεη ζηε ξσζηθή ππεξνρή ιφγσ 

άθζνλσλ εγρψξησλ απνζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη πξννπηηθέο ηνπ δπηηθφ-

επξσπατθνχ αγσγνχ Nabucco δελ είλαη επνίσλεο, ηθαλέο αθφκα θαη λα κπινθάξνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, δηφηη ε Μφζρα έρεη πξνηείλεη άιινπο αγσγνχο κε παξφκνηα θαηεχζπλζε 

κε ζθνπφ λα ειέγρεη ηηο επξσπατθέο ρψξεο καθξηά απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ΖΠΑ θαη 

ηεο Δ.Δ.. Σέηνηνη αγσγνί είλαη ν Blue Stream θαη ν South Stream. Έλα παξφκνην 

παξάδεηγκα ζπλαληνχκε θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ. Ο ξσζηθφο ζρεδηαδφκελνο 

πεηξειαηαγσγφο Μποςπγκάρ – Αλεξανδπούπολη απφ ην βνπιγάξηθν ιηκέλα 

Μπνπξγθάο ζηε Μαχξε Θάιαζζα, ζηνλ ειιεληθφ ιηκέλα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο vs. ηνπ 

ακεξηθάληθνπ ζρεδηαδφκελνπ πεηξειαηαγσγνχ AMBO (Albanian – Macedonian – 

Bulgarian Oil Pipeline) απφ ην βνπιγάξηθν ιηκέλα Μπνπξγθάο ζηε Μαχξε Θάιαζζα, 

κέζσ ηεο FYROM θαη ηεο Αιβαλίαο ζηελ Αδξηαηηθή.  

Υάπηηρ 21: Oil Pipeline Burgas - Alexandroupolis 

Υάπηηρ 22: Pipeline Projects in the Balkans 

             

Πεγή Υάξηε 21: Sea News Turkey, Shipping News/Energy/Pipelines, «Bulgaria Refuses to 

Engage in Dialogue for Oil Pipeline», 

http://www.seanews.com.tr/article/TURSHIP/ENERGY/Pipelines/53338/Burgas---

Alexandroupolis/ , 17/3/2011  
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Πεγή Υάξηε 22: The Encyclopedia of Earth, «Energy Profile of the Balkans», 

http://www.eoearth.org/article/Energy_profile_of_the_Balkans , 17/3/2011   

Ζ Ρσζία ππφ ην θσο ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηα 

Βαιθάληα, πξνζδνθά λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ εκπνξηθνχ εηαίξνπ θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε ζηελ πεξηνρή απηή, αλαπηχζζνληαο ζρέζεηο 

ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιάδα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Μποςπγκάρ – 

Αλεξανδπούπολη225. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ αγσγνχ απηνχ είλαη ε κεηαθνξά 

ησλ 100 εθ. ηφλσλ ξσζηθνχ πεηξειαίνπ πξνο ηε Γχζε, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ 

πεξάζκαηνο ησλ ηελψλ ηνπ Βνζπφξνπ. Οη θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηειεχζεηο ησλ πινίσλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα ηελά, νθείινληαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ έρεη επηβάιιεη ε 

Σνπξθία ιφγσ αξθεηψλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ. Οη θαζπζηεξήζεηο δηέιεπζεο ησλ 

πινίσλ δηαξθνχλ απφ 10 εκέξεο έσο θαη 1 κήλα. Απηφ φκσο έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα 

ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιε.   

Ζ αξρηθή ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο – 

Αιεμαλδξνχπνιε ρξνλνινγείηαη απφ 1993. Ζ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ 

Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε ζηε φθηα, ε ζπλάληεζε θνξπθήο ησλ ηξηψλ εγεηψλ ηνπ 

Ρψζνπ Πξνέδξνπ Βιαληίκηξ Πνχηηλ, ηνπ Βνχιγαξνπ νκνιφγνπ ηνπ Γθεφξγθη Παξβάλνθ 

θαη ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ Κψζηα Καξακαλιή ζηηο 4 επηεκβξίνπ ζηελ Αζήλα 

θαη ε κνλνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαθξαηηθήο πκθσλίαο ζην Μπνπξγθάο ζηηο 7 

Φεβξνπαξίνπ 2007, απνηέιεζαλ ζηαζκνχο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ226. Ο αγσγφο 

πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιεο  ζα έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 280 ρικ,  εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 135 ρικ ζα βξίζθνληαη ζε ειιεληθφ έδαθνο θαη ηα ππφινηπα ζε βνπιγαξηθφ. Ο 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 750-800 εθ. € θαη ζα έρεη 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 35 έσο 50 εθαη. ηφλσλ αξγνχ πεηξειαίνπ εηεζίσο. Με ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιεο ζα απνζπκθνξεζεί ε θίλεζε 

ησλ δεμακελνπινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ πεηξέιαην κέζσ ηνπ Βνζπφξνπ θαη ησλ ηελψλ 

ησλ Γαξδαλειίσλ θαη παξάιιεια ζα κπνξέζνπλ λα απνδεζκεπηνχλ κεγαιχηεξεο 
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πνζφηεηεο πεηξειαίνπ απφ ηε Ρσζία πξνο ηηο αγνξέο ηεο Γχζεσο227. πσο 

επεζήκαλε ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, «ηα έξγα απηά έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία. 

Αλαβαζκίδνπλ νπζηαζηηθά ηνλ ζηξαηεγηθό ξόιν ηεο ρώξαο καο. Αλαβαζκίδνπλ 

ζεκαληηθά ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Θξάθεο θαη ηελ αλαδεηθλύνπλ ζε ελεξγεηαθό 

θόκβν. Με ηα έξγα απηά ε Θξάθε κεηαηξέπεηαη ζε πεξηνρή – θιεηδί γηα ηνπο 

ελεξγεηαθνύο δξόκνπο πξνο ηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξώπε228».  

Πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ζέινπλ ηε θηινδπηηθή Βνπιγαξηθή Κπβέξλεζε λα 

βιέπεη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πίζσ απφ ηνλ αγσγφ Μπνπξγθάο – 

Αιεμαλδξνχπνιε θαη λα δειψλεη πσο δελ ζα δψζεη έγθξηζε εάλ δε δνζνχλ εγγπήζεηο 

γηα ελδερφκελε δηαξξνή ζηελ πεξηνρή, εάλ δελ δηαζθαιηζηνχλ ζε πεξίπησζε 

αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε αλαζηξέςηκε δεκηά ζην πεξηβάιινλ, ζηε 

ρισξίδα, ηελ παλίδα θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ φθηα έδσζε λέα δίκελε πξνζεζκία ζηε 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηνπ πεηξειαηαγσγνχ Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιε Trans-

Balkan Pipeline B.V. (TBP), λα αλαζεσξήζεη ηε κειέηε ηεο πξηλ ππνβιεζεί θαη πάιη 

πξνο έιεγρν229. Ζ φθηα δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δηαηππψλεη επηθπιάμεηο γηα ηνλ 

αγσγφ θαη θεκνινγείηαη πσο επηδηψθεη λα απνζπξζεί πιήξσο απφ ην έξγν. Γηα ην ιφγν 

απηφ Ρσζία θαη Διιάδα εληείλνπλ ηηο πηέζεηο ηνπο πξνο ηε φθηα, παξά ηηο αληηδξάζεηο 

πνπ εθθξάδνπλ νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο230. Ζ Ρσζία ζε 

πξφζθαην δεκνζίεπκα έδσζε πξνζεζκία κέρξη ηηο 20 Μαξηίνπ 2011, ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηε Βνπιγαξία, γηα λα εμνθιήζνπλ ην ζπζζσξεπκέλν ρξένο ησλ 7,3 

εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο εηαηξείαο ηνπ αγσγνχ Μπνπξγθάο – 

Αιεμαλδξνχπνιε231. Δάλ ε ειιεληθή θαη βνπιγαξηθή πιεπξά δελ θαηαβάιινπλ ην 

ρξένο, θαζψο επίζεο ε Βνπιγαξία λα εγθξίλεη ηε βειηησκέλε έθζεζε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, ηφηε ζα κηιάκε γηα „πάγσκα‟ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο232. Ζ Ρσζία 

θαηέζηεζε ζαθέο ζηε Βνπιγαξία φηη ζα αθνινπζήζεη ζθιεξή ηαθηηθή απέλαληί ηεο θαη 
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ζεσξεί πσο νη δηαηππψζεηο πεξί καηαίσζεο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ πξφζρεκα ιφγσ ηνπ 

θηινδπηηθνχ Βνχιγαξνπ Πξσζππνπξγνχ Μ. Μπνξίζνθ. Ζ Ρσζία έρεη επίζεο 

θαηαζηήζεη ζαθέο φηη δελ ζέιεη λα εμαξηάηαη ε δηελέξγεηα ηεο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο 

απφ ηελ Σνπξθία θη επηζπκεί ηελ ηαθηηθή ησλ πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη δηαδξνκψλ. 

κσο, ππάξρεη θη έλαο αθφκε ζνβαξφο ιφγνο πνπ νδεγεί ηε Βνπιγαξία λα αιιάμεη ηε 

ζηάζε ηεο θη απηφο είλαη ε ίδηα ε αιιαγή ησλ ΖΠΑ απέλαληη ζην έξγν απηφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππεγξάθε ζπκθσλία απφ ηε ξσζηθή Rosneft θαη ηελ ακεξηθαληθή 

Chevron, ε νπνία ελδηαθέξεηαη λα αλακεηρζεί ζην έξγν. Ζ ζπκθσλία αθνξά ζηελ απφ 

θνηλνχ δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη αλάπηπμε ππνζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο 

Ρσζίαο – Ακεξηθήο, ε Βνπιγαξία αλαθνηλψλεη πξνθνξηθά ηελ αθχξσζε ηνπ έξγνπ απφ 

πιεπξάο ηεο. ην άκεζν κέιινλ νη εμειίμεηο ζα είλαη ζίγνπξα ξαγδαίεο θαη ζα θξηζεί ε 

εμέιημε ηνπ έξγνπ.    

 ζνλ αθνξά ζηνλ ακεξηθάληθν ζρεδηαδφκελν πεηξειαηαγσγφ AMBO (Albanian 

– Macedonian – Bulgarian Oil Pipeline), ε αξρηθή ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηνπ 

ρξνλνινγείηαη επίζεο απφ ην 1993. ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2007 ε FYROM, ε Βνπιγαξία 

θαη ε Αιβαλία ππέγξαςαλ κία ηξηκεξή ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπ αγσγνχ πξνήιζε απφ ηελ αλάγθε δηέιεπζεο ηνπ ηνπξθηθψλ ζηελψλ 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο θπθινθνξίαο ηνπ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ηνπ. Ζ 

απμεκέλε παξαγσγή πεηξειαίνπ απφ ηελ Καζπία Θάιαζζα έπξεπε λα δηνρεηεπηεί 

πξνο ηε Γχζε θη απηφ επηηπγραλφηαλ απφ ηνλ αγσγφ Baku – Tbilisi – Cheyhan (BTC), 

ν νπνίνο δηνρέηεπε απεπζείαο πεηξέιαην απφ ηελ Καζπία ζηε Μεζφγεην233. Ζ αμία ηνπ 

αγσγνχ AMBO είλαη ζεκαληηθή γηαηί κειινληηθά ζα κπνξέζεη λα δηνρεηεχζεη ηε Γχζε 

θαη ηα Βαιθάληα κε θπζηθφ αέξην παξαθάκπηνληαο ηελ Σνπξθία.  

 Δπαλεξρφκελνη ζηα εκπφδηα ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο θαη δηπισκαηίαο ησλ 

αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ πξνζζέηνπκε ηελ αδπλακία εθκεηάιιεπζεο ησλ Ηξαληθώλ – 

Ηξαθηλώλ απνζεκάησλ. Οη ΖΠΑ πξνζαλαηνιίδνληαη αλαηνιηθά ζηηο Κέληξν-αζηαηηθέο 

παξόρνπο ελέξγεηαο ρώξεο θαη ην Αδεξκπατηδάλ, ην νπνίν είλαη ππνζηεξηθηήο ησλ 

ακεξηθάληθσλ αγσγψλ αιιά πξνο ην παξφλ δελ δηαζέηεη κεγάιεο πνζφηεηεο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πξνο εμαγσγή. Οη ΖΠΑ πξνζδνθνχλ φηη απηή ε 
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θαηάζηαζε ζα αιιάμεη ην 2015 – 2016, δηφηη ην Αδεξκπατηδάλ αλαπηχζζεη ηνλ ηνκέα 

ηνπ θπζηθνχ ηεο αεξίνπ234.  

 Άιιεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ξσζηθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή εμάξηεζεο απέλαληη ζηελ Δ.Δ. θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή πξνκήζεηα ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ, είλαη νη εμήο: 

1νλ ην πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην (LNG) ην νπνίν κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην θπζηθό 

αέξην από ηελ εμάξηεζε ησλ ξσζηθώλ αγσγώλ, 2νλ ν απνθιεηζκόο ηεο Ρσζίαο από ηελ 

είζνδό ηεο ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Δκπνξίνπ – ΠΟΔ (WTO) ηόζν από ηηο ΖΠΑ θαη 

ηελ Δ.Δ. ιόγσ ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζαλ πνιηηηθό όπιν όζν θαη από 

ρώξεο πνπ είλαη ήδε κέιε ηνπ ΠΟΔ όπσο είλαη ε Μνιδαβία θαη ε Γεσξγία θαη 3νλ ην 

γεγνλόο όηη ε Ρσζία ρξεηάδεηαη δπηηθέο επελδύζεηο θαη ηερλνγλσζία κπνξεί λα ηελ 

νδεγήζεη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ κνλνπσιίνπ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα235.  

Ο πόλορ ηυν ΗΠΑ ζηιρ εςπώ-πυζικέρ ζσέζειρ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

επξσπατθή εμάξηεζε απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην, ζπγθιίλεη κε απηφλ ηεο Δ.Δ.. Οη 

ΖΠΑ αληηιακβάλνληαη ηελ εμάξηεζε απηή σο απεηιή γηα ηηο επξψ-αηιαληηθέο ζρέζεηο, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ κία ηδηαίηεξε εκβάζπλζε θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηξξνή. Γηα ην ιφγν απηφ δηαθπβεχνληαη αξθεηά νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα γηα ηηο ΖΠΑ ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο θαη ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, ππνζηεξίδνληαο ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηακεηαθνκηζηηθψλ νδψλ εκπνξίνπ. Πξνθαλήο ζηφρνο, 

ινηπφλ, ησλ ΖΠΑ είλαη ν έιεγρνο ηφζν ησλ θνηηαζκάησλ φζν θαη ηεο ξνήο ελέξγεηαο 

απφ ηηο αλαηνιηθέο ρψξεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Γχζεο. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ ηελ Δ.Δ. 

ζην λα νδεγήζνπλ ηε Ρσζία λα επηθπξψζεη ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο, ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ζην άλνηγκα ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη ζηηο μέλεο 

επελδχζεηο. Γελ έρεη δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ ΖΠΑ ε δηζηαθηηθφηεηα θάπνησλ 

ηζρπξψλ επξσπατθψλ θξαηψλ λα αληαγσληζηνχλ ηελ ελεξγεηαθή δχλακε ηεο Ρσζίαο, 

δηφηη ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ ελεξγεηαθφ ζπλεξγάηε πνπ ηνπο δηαζθαιίδεη ηηο 

ελεξγεηαθέο ηνπο πξνκήζεηεο. Κάπνηεο άιιεο φκσο ρψξεο επηζπκνχλ ηελ αλάκεημε ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, δειαδή ζηελ αζθάιεηα ησλ ελεξγεηαθψλ πξνκεζεηψλ, 

ηελ πξνζηαζία ηεο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο θαη ηεο απνζήθεπζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
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εκπνξηθψλ δηαδξνκψλ αιιά θαη ησλ θξαηψλ δηακεηαθφκηζεο. Δπί παξαδείγκαηη, ε 

Γεξκαλία θαη Γαιιία αληηκεησπίδνπλ ην ξφιν ηνπ ΝΑΣΟ κε ζθεπηηθηζκφ, πξνηηκψληαο 

ηελ ελίζρπζε ηνπ επξσπατθνχ ξφιν γηα ηα ζέκαηα ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο236. 

Αληηζέησο, ε Πνισλία θαη Λεηνλία πξνηηκνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ-κειψλ φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηεο 

ελεξγεηαθήο ηνπο πξνκήζεηαο θαη ηελ επέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

θξίλεηαη φηη απεηιείηαη ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ελφο θξάηνπο-κέινπο, αληίζηνηρα237. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζε θξάηε πνπ είλαη ζεκαληηθνί παξαγσγνί ελέξγεηαο, φπσο ην 

Καδαθζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ, ςάρλνπλ ηξφπνπο γηα λα ζπλδεζνχλ κε ην ΝΑΣΟ 

νχησο ψζηε λα εμαιείςνπλ ηε ξσζηθή ηνπο εμάξηεζε θαη επηξξνή, φρη κφλν ζε 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα αιιά θαη ζε πνιηηηθά238. Γειαδή, ζε πεξηφδνπο πνιηηηθψλ 

αλαηαξαρψλ ή δηακάρεο, ην ΝΑΣΟ λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά-βνεζεηηθά γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ.                  
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Κεθάλαιο 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

7.1.: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΧΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΧΝ ΔΤΡΧ – 

ΡΧΙΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ  

 

 Σν θπζηθφ αέξην δηαδξακαηίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά ξφιν ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Απνηειεί ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε πεγή ελέξγεηαο, κε ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο δήηεζήο ηεο. Ηδηαίηεξα, ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνήιζε απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ε νπνία ηα 

επφκελα ρξφληα πξνβιέπεηαη λα δηπιαζηαζηεί ίζσο θαη λα ηξηπιαζηαζηεί. εκαληηθή 

αχμεζε ηεο δήηεζεο θπζηθνχ αεξίνπ παξαηεξείηαη θαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε. 

Παγθνζκίσο, ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ παξαηεξείηαη 

ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ηνπ Καπθάζνπ, ηεο Κεληξηθήο Δπξαζίαο θαη 

ζηε Μέζε Αλαηνιή. κσο, θαζψο ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζπλερίδεη 

θαη ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη, ε Δπξψπε ζα εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ.  

 Ζ ελέξγεηα δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ. Γειαδή, φζν νη δηαθξαηηθέο ζρέζεηο δηαηεξνχληαη ζε θηιηθά 

επίπεδα θαη ζε επίπεδα αγαζηήο ζπλεξγαζίαο, ηφηε ε ελέξγεηα ζα απνηειέζεη έλαλ 

επηπξφζζεην ιφγν γηα εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή 

ζπλεξγαζία. Απφ ηελ άιιε, φζε κεγαιχηεξε έληαζε ππάξρεη θαη αληαγσληζκφο ηφζν 

πεξηζζφηεξν ε πνιηηηθή ηεο ελέξγεηαο ζα επηβαξχλεη ηηο ζρέζεηο απηέο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ, ε πνιηηηθή ηεο ελέξγεηαο δεκηνπξγεί 

ζπκκαρίεο θξαηψλ, άξα δηαηεξείηαη κία ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο θαη νκαιή ζπκβίσζε, 

γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηελ ηάζε γηα εγεκνλία. κσο, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαζίζηαηαη επκεηάβιεην, 

κε απνηέιεζκα ηελ αλαηξνπή πνιιψλ ζπκκαρηψλ θαη ηζνξξνπηψλ. Μέζα ζε απηφ 

ινηπφλ, ην δπλακηθφ θαη επκεηάβιεην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε Ρσζία πξνζπαζεί λα 

αζθήζεη πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή επηξξνή ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ζηα 

θξάηε ηνπ Καπθάζνπ θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Οη ΖΠΑ θπξηαξρνχλ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ε Δ.Δ. παξακέλεη εμαξηεκέλε απφ ηε Ρσζία, πξνζπαζψληαο λα βξεη ελαιιαθηηθέο 

δηεμφδνπο πξνο ηνλ Καχθαζν, ηελ Καζπία Θάιαζζα, ηε Μαχξε Θάιαζζα, ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή.        
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Ζ Ρσζία θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο δελ αθνινπζεί ην δπηηθφ θηιειεχζεξν 

κνληέιν απηναλάπηπμεο, αιιά εθαξκφδεη ην κνληέιν ηνπ θξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ν 

νπνίνο είλαη έλαο φξνο πνπ πεξηγξάθεη έλα ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ δίλεη 

θπξίαξρν ξφιν ζην θξάηνο239. Σα ηειεπηαία 11 ρξφληα ε νηθνλνκηθή άλζηζε ηεο Ρσζίαο 

βξήθε ζηήξηγκα ζηηο ελεξγεηαθέο ηεο εμαγσγέο, θαζηζηψληαο ηελ έλα ελεξγεηαθφ 

θξάηνο. Ο ελεξγεηαθφο ηεο ξφινο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα απνηειεί ην δπλαηφ ηεο 

ραξηί θαη δελ δηζηάδεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο ελεξγεηαθέο 

αγνξέο ή αθφκα θαη ζαλ κέζν πίεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο.   

ε έλαλ θφζκν ζηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξνη ελεξγεηαθνί παίθηεο πξνζπαζνχλ λα 

απνθηήζνπλ ηζρχ είηε λα θαηαζηνχλ πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο, ηελ νξρήζηξα δηεπζχλεη ν 

έρσλ θαη δηαζέησλ ελεξγεηαθνχο πφξνπο, θαζψο επίζεο θαη ν θαηέρσλ ηερλνγλσζία θαη 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ζ Ρσζία εληζρχεη ηελ γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε ζην παγθφζκην 

ζηεξέσκα, ιφγσ ησλ ζηελψλ ηεο ζρέζεσλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο 

δξφκσλ δηακεηαθφκηζεο ηεο ελέξγεηαο κε ηηο ρψξεο ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο θαη ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ηεο ζηφρνπο, δηφηη έηζη ηεο 

αλνίγεη ηελ πφξηα θαη ζηνλ αζηαηηθφ ρψξν, αιιά θπξίσο δηαζθαιίδεη ηελ πξνκήζεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ψζηε λα κελ θαλεί αλαμηφπηζηε ρψξα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δ.Δ. . Δπίζεο, ε ζπλεηή άζθεζε ηεο ξσζηθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ αζθεί ζηηο ρψξεο ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο, ζα επηηξέςεη 

ζηε Ρσζία ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζή ηεο ζηηο ρψξεο απηέο θαη ηελ ηαπηφρξνλε 

απνηξνπή ηεο ακεξηθαληθήο δηείζδπζεο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εμαηξεηηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Ρσζίαο ζηνλ θφζκν, κπνξεί 

κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη εμάξηεζεο, λα δηακνξθψζεη ηελ επξσπατθή 

πνιηηηθή θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ δπηηθή απεηιή. Γηα ην ιφγν απηφ 

ε ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κε ηα γεηηνληθά θξάηε ηεο Ρσζίαο, είλαη γηα ηελ ηειεπηαία 

απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή ηεο δηαζθάιηζε.    

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί ηνλ δεχηεξν ελεξγεηαθφ θαηαλαισηή ελέξγεηαο 

παγθνζκίσο θαη θηλδπλεχεη απφ ηελ έιιεηςε ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ πξνο θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηεο. Σν 2030 ε ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε ζα αλέιζεη ζην 80% θαη ζην 

ζεκείν απηφ εγείξνληαη δχν ζεκαληηθά ζέκαηα: 1νλ ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο ζηελ 

πξφζβαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη 2νλ ε εμαζθάιηζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηεο εθνδηαζκνχ, ρσξίο σζηφζν λα ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληά ηεο. Τπφ ην 
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πξίζκα ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ελέξγεηαο, ε Δ.Δ. πξνβαίλεη ζε ελεξγεηαθέο ζπκθσλίεο-

ζπκκαρίεο θαη δεκηνπξγεί λένπο ελεξγεηαθνχο δξφκνπο δηαζχλδεζεο, δηαθνξνπνηψληαο 

ηηο πξνκήζεηέο ηεο.  

 Απηή ηε ζηηγκή ε ζπγθξφηεζε κίαο θνηλήο ελεξγεηαθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

είλαη ελ εμειίμεη. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

φπσο ν Δπξσπατθφο Δλεξγεηαθφο Υάξηεο αιιά θαη ε έθδνζε ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αιιά αθφκα κηιάκε γηα εζληθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 27 

θξαηψλ-κειψλ θη φρη γηα κία εληαία επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Απηφ ίζσο λα 

ζπκβαίλεη επεηδή ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ, ίζσο επεηδή θάπνηα θξάηε δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηελ ελέξγεηα 

σο κέζν άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο ηνπο πνιηηηθήο, πνπ ζε αληίζηνηρν επξσπατθφ 

επίπεδν λα κελ κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο, ελψ ζε εζληθφ επίπεδν 

κπνξνχλ. Ίζσο αθφκα-αθφκα θάπνηα ηζρπξά επξσπατθά θξάηε πνπ δηαζέηνπλ 

ελεξγεηαθέο πεγέο ή πνπ δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ηεο δηακεηαθφκηζεο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηζηαζνχλ θαη λα „παίμνπλ‟ θη απηά κε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο. κσο, 

δε κπνξνχλ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

θαη κε ην ίδην ζζέλνο θη απηφ ίζσο λα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε κία θαηάζηαζε πνπ 

κφλν ηα ηζρπξά θξάηε λα κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο 

πξνκήζεηεο, απνθιείνληαο ηα ππφινηπα επξσπατθά θξάηε. Γειαδή, ίζσο λα θηάζνπκε 

λα κηιάκε θαη γηα κία ζπζπείξσζε επξσπατθψλ (ηζρπξψλ) θξαηψλ. ηαλ 

απειεπζεξψζεθαλ νη ελεξγεηαθέο αγνξέο θπζηθνχ αεξίνπ κέζα ζηελ Δ.Δ. κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο, παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν, θξαηηθέο 

εηαηξείεο λα κελ ελδηαθέξνληαη λα παξαρσξήζνπλ κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά δηφηη ήηαλ 

αληίζεην κε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηνπο. κσο, ε θαηάζηαζε απηή δηαηξέρεη ηνλ 

θίλδπλν ζπζπεηξψζεσλ,  νιηγνπσιηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή αθφκα θαη ηε δεκηνπξγία 

ελεξγεηαθψλ θαξηέι.   

 ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε εμάξηεζεο – αιιειεμάξηεζεο, ζα ιέγακε φηη νη επξψ-

ξσζηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ πεξηζζφηεξν δήηεκα αιιειεμάξηεζεο. Πην αλαιπηηθά, ε 

Δπξψπε κφλν απφ ηε δηθή ηεο παξαγσγή γηα ηελ αλάγθε θπζηθνχ αεξίνπ, θαιχπηεη έλα 

20%, ελψ ην ππφινηπν 80% ην θαιχπηεη απφ ηηο εηζαγσγέο ηεο. Ζ Δπξψπε 

αληηκεησπίδεη ην θπζηθφ αέξην, σο έλα απαξαίηεην αγαζφ γηα ηελ αζθάιεηα ελφο 

θξάηνπο. Ο ιφγνο πνπ αληηκεησπίδεη ην αγαζφ απηφ ππφ ην πξίζκα ηεο ελεξγεηαθήο 

αζθάιεηαο είλαη γηαηί ε Γχζε γεληθφηεξα είλαη ειιεηκκαηηθή σο πξνο απηφ ην αγαζφ θη 

αλαγθάδεηαη λα εηζαγάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηνπ πιαλήηε, νη νπνίεο είλαη είηε αζηαζείο είηε ηελ αλαγθάδνπλ λα εκπιέθεηαη ζε 
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γεσπνιηηηθά θαη γεσνηθνλνκηθά παηρλίδηα ηζρχνο θαη επηθξάηεζεο ζθαηξψλ επηξξνήο. 

Έρεη, ινηπφλ, δηαθνξνπνηήζεη ηηο εηζαγσγέο ηεο ζπλεξγαδφκελε κε ηε Βφξεην Αθξηθή, 

ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Ρσζία. ζνλ αθνξά ζηελ ηειεπηαία, πξνκεζεχεη ηελ Δπξψπε 

κε πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ, κε απνηέιεζκα θάπνηεο θνξέο λα ηίζεηαη 

ην ζέκα ηεο επαξθνχο θάιπςεο ησλ επξσπατθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, κία ζαθήο καθξνπξφζεζκε επξσπατθή πνιηηηθή ζα εμππεξεηνχζε ηελ ίδηα ηε 

Ρσζία, γηα λα γλσξίδεη ην κειινληηθφ κέγεζνο ηεο εμαγφκελεο ελεξγεηαθήο ηεο 

πνζφηεηαο. ίγνπξα δελ ηίζεηαη δήηεκα ξσζηθήο ελεξγεηαθήο αλεπάξθεηαο αιιά ε 

Ρσζία σο ηζρπξή δχλακε, έρεη ραξάμεη ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, ε νπνία είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα, ηελ νηθνλνκία ηεο, ηε δηπισκαηία ηεο, ηελ 

πνιηηηθή ηεο θαζψο θαη ηηο βιέςεηο ηεο γηα παγθφζκηα εγέηηδα δχλακε. Σφζν ε Κεληξηθή 

Αζία φζν θαη ε Μέζε Αλαηνιή επεξεάδνπλ πνιχ ηνπο ελεξγεηαθνχο ηεο αγσγνχο είηε 

ιφγσ ζπκκαρηψλ είηε ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο. Δπί παξαδείγκαηη, ε Κίλα, ε Ηαπσλία, ε 

Ηλδία θαη ην Παθηζηάλ δεηνχλ ηε κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηε Ρσζία, δηφηη δηαζέηνπλ 

θαη νη ίδηεο κεγάιεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πηζηεχνπλ πσο κία κειινληηθή 

ζπλεξγαζία καδί ηεο, ζα θαηαζηήζεη ηνλ επξχηεξν γεσπνιηηηθφ ρψξν ηεο Αζίαο 

παγθφζκηα δχλακε. Δπηπξνζζέησο, ην θπζηθφ αέξην επεηδή είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

κεηαθεξζεί, ε πξνψζεζή ηνπ γίλεηαη κφλν κέζσ ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ή κε ηελ 

πγξνπνηεκέλε ηνπ κνξθή. Οπφηε, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην γεγνλφο φηη ην θπζηθφ αέξην 

δελ έρεη κία παγθφζκηα ηηκή, θαζψο θαη ην φηη γηα ηνλ ηειηθφ ηνπ πξννξηζκφ 

κεζνιαβνχλ δηακεηαθνκηζηηθά θξάηε, νη ελεξγεηαθέο ζρέζεηο ηεο Δπξψπεο κε ηε Ρσζία 

είλαη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο.  

 ηε γεσπνιηηηθή ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ελεξγεηαθψλ αγσγψλ, θαη εηδηθά φηαλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο, είλαη πηζαλφ λα ζπληξέμνπλ θαη θάπνηνη 

ιφγνη πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηηο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ. πγθεθξηκέλα γηα ηηο επξψ-

ξσζηθέο ελεξγεηαθέο ζρέζεηο, ππάξρεη ν θίλδπλνο ε Ρσζία λα κελ κπνξεί λα θαιχπηεη 

επ‟ αφξηζηνλ ηηο επξσπατθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ή αθφκα-αθφκα θαη λα κελ ην 

επηζπκεί είηε γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, εθκεηαιιεπφκελε ηε κνλνπσιηαθή ηεο ζέζε λα 

επηηχρεη πςειφηεξε ηηκή είηε γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο, ψζηε λα απνκαθξχλεη ηελ Ακεξηθή 

απφ ηελ Δπξψπε. Μία ηέηνηα εμέιημε φκσο, δελ ζα ήηαλ επλντθή γηα ηε Ρσζία, δηφηη 1νλ 

πξνζπαζεί λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ θάπνηνπο γείηνλέο ηεο, φπσο ηελ Οπθξαλία, γηα 

λα κπνξεί λα ζηέιλεη απεπζείαο ην θπζηθφ ηεο αέξην ζηελ Δπξψπε θαη 2νλ γηαηί απηή ε 

βαζηθή επηδίσμε ηεο Ρσζίαο γηα αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο ζα έρεη αλάγθε πιένλ ηελ 

επξσπατθή ελεξγεηαθή αγνξά. Ζ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ North Stream 

θαη South Stream ζα βνεζήζνπλ ηε Ρσζία ζηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 
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Αληηιακβαλφκελε ε Δπξψπε ηηο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο βιέςεηο ηεο Ρσζίαο, 

πξνεηνηκάδεηαη θαη ε ίδηα γηα ηε κειινληηθή ηεο ελεξγεηαθή δηαζθάιηζε, 

δηαθνξνπνηψληαο ηηο ελεξγεηαθέο ηεο πξνκήζεηεο, θαηαζθεπάδνληαο ηνλ αγσγφ 

θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco, ν νπνίνο ζα ελψζεη ηνλ πινχην ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο κε 

ηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο. Ζ Δπξψπε, επίζεο, ζα πξέπεη λα εμνκαιχλεη ηηο κειινληηθέο 

ηεο ζρέζεηο κε ηε Μέζε Αλαηνιή, ε νπνία κπνξεί λα ηεο πξνζθέξεη κία ελαιιαθηηθή 

ελεξγεηαθή νδφ απνκάθξπλζεο απφ ηε Ρσζία. Σέινο, δελ κπνξεί λα κελ κλεκνλεπζεί ε 

γεσπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ, ηελ νπνία δηεθδηθνχλ ηφζν νη Ρψζνη φζν θαη νη 

Δπξσπαίνη. Οη κελ πξψηνη βαζίδνληαη ζε ζηξαηησηηθά θξηηήξηα θαη θξηηήξηα ηζρχνο θαη 

επηβνιήο, νη δε δεχηεξνη βαζίδνληαη ζε πην ήπηαο κνξθήο επηξξνή, ηελ νηθνλνκηθή.  

 Δλ θαηαθιείδη, επεηδή ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο είλαη πνιχπινθν, πνιχπιεπξν, 

πνιπδηάζηαην, κε παξάγνληεο νηθνλνκηθνχο, γεσπνιηηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο, θη 

επεηδή ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη πνιππνιηθφ, δπλακηθφ θαη επκεηάβιεην, πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ φινη νη παξάγνληεο ζε δεηήκαηα ελεξγεηαθά. Ζ ηζνξξνπία ηζρχνο 

κπνξεί πνιχ εχθνια λα αιιάμεη ζην δηεζλέο ζχζηεκα, γη απηφ φζνλ αθνξά ζηα 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα δελ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κνλνκεξψο. Ζ ελέξγεηα είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε Δπξψπε ζα ζπλερίζεη λα εηζάγεη θπζηθφ αέξην θπξίσο απφ ηε Ρσζία 

θαη απφ άιιεο ρψξεο. Ζ ζρέζε απηή ζα είλαη ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη ίζσο ζα 

ήηαλ θαιχηεξα λα δηαηεξεζεί ζε απηά ηα επίπεδα, πξνο θνηλφ φθεινο.              
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Υάπηηρ 23: Primary Russian Oil and Gas Pipelines to Europe  

 

Πεγή: ATLANTIC COUNCIL, «Russia May Leave Europe Out in the Cold»,  

http://www.acus.org/new_atlanticist/russia-may-leave-europe-out-cold , 17/3/2011  

http://www.acus.org/new_atlanticist/russia-may-leave-europe-out-cold
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