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Κριτική Ανάλυση των Ενεργειακών Σχέσεων της Ε.Ε. με τη Ρωσία  

 

When six European states decided in 1951 to integrate two key sectors of their economies to create a 

Community, their purpose was to replace conflict with cooperation and antagonism with prosperity. 

Energy was one of the sectors, and almost sixty years later, energy is still at the top of the political 

and economic agenda. 

 

(Notre Europe, Policy Proposal by Jacques Delors   – Towards a European Energy Community, 2010) 
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Κριτική Ανάλυση των Ενεργειακών Σχέσεων της Ε.Ε. με τη Ρωσία  

Εισαγωγή 

Η γεωγραφική θέση της Ε.Ε. και της Ρωσίας υπήρξε κοινός παρονομαστής στις μεταξύ τους 

σχέσεις, καθιστώντας τους εμπορικούς εταίρους εδώ και πολλούς αιώνες. Οι ενεργειακές σχέσεις 

της Δυτικής Ευρώπης με τη Ρωσία έχουν παγιωθεί στο βάθος του χρόνου, ενώ οι πρώτες 

εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία ξεκίνησαν μέσω της Αυστρίας, το 1968 1. Ωστόσο, η 

επισημοποίηση αυτής της αμφίδρομης και ουσιαστικής ενεργειακής σχέσης μέσω ενός 

θεσμοθετημένου πλαισίου δεν επιτεύχθηκε παρά μόνο το 2000, στη Διάσκεψη Κορυφής του 

Παρισίου, οπότε και αποφασίστηκε η καθιέρωση του Ενεργειακού Διαλόγου μεταξύ των δύο 

πλευρών. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ε.Ε. αναλαμβάνει πλέον διευρυμένες αρμοδιότητες για 

τη θέσπιση μίας πραγματικά ενιαίας ενεργειακής πολιτικής, επιβεβαιώνοντας την εξέχουσα 

σημασία του Ενεργειακού Διαλόγου για τη βελτίωση της συνεργασίας και την εξεύρεση κοινών 

προτεραιοτήτων.  

Η Ε.Ε. αποτελεί -από κοινού με τις Η.Π.Α.- τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά παγκοσμίως 2, 

ενώ είναι αναγκασμένη να καλύπτει το 50% των ενεργειακών της απαιτήσεων μέσω εισαγωγών, 

ποσοστό που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα εκτοξευθεί στο 70% έως το 2030, με βάση τα τρέχοντα 

δεδομένα3. Τόσο για τις Βρυξέλλες όσο και για τη Μόσχα, οι μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις 

αποτελούσαν και αποτελούν ένα ζήτημα με έντονο ενδιαφέρον και ιδιαίτερες προκλήσεις. Οι 

οικονομικοί δείκτες είναι αρκετοί για να καταδείξουν εύγλωττα την αυξανόμενη εμπορική 

αλληλεξάρτηση μεταξύ τους: η Ρωσία αποτελεί για την Ε.Ε. τον κύριο προμηθευτή ορυκτών 

καυσίμων, λιπαντικών ουσιών και των παραγώγων τους προϊόντων. εδώ και τριάντα περίπου 

χρόνια έχει αναδειχθεί σε έναν αξιόπιστο πάροχο ενέργειας, καλύπτοντας έτσι το 1/3 των 

ενερεγειακών αναγκών της Ε.Ε. σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό, και το 1/4 των αναγκών της σε 

αργό πετρέλαιο. Από την πλευρά της, η Ε.Ε. παρέχει στη Ρωσία σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, 

                                                                 
1
 European Commission, Directorate-General for Energy (2011) EU-Russia Energy Dialogue, The First Ten Years: 2000-

2010, Brussels: European Union 2011. Σελ. 3.  
2
 The Commission Directorate-General for Energy and Transport Website: 

<http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html > 
3
 International  Energy Agency (2004). Outlook for European Gas Demand, Supply and Investment to 2030, διατίθεται 

στη διεύθυνση : 

<http://www.iea.org/work/2004/investment/outlook%20for%20European%20gas%20demand.pdf> [τελευταία 

πρόσβαση: 06-04-2012] 
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τα οποία μακροπρόθεσμα θα συμβάλουν στη ριζική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της 

παραγωγικής διαδικασίας στη Ρωσία, ενώ αποτελεί παράλληλα τη μεγαλύτερη αγορά για τα 

εξαγόμενα Ρωσικά προϊόντα. Η ενέργεια ανέρχεται στο 65% επί των συνολικών εισαγωγών της Ε.Ε. 

από τη Ρωσία, ενώ η Ρωσία διοχετεύει το 88% των συνολικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, το 

70% του φυσικού της αερίου και το 50% των εξαγωγών άνθρακα στην Ε.Ε. Αναπόφευκτα, οι 

εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών και δη ο τομέας της ενέργειας τίθενται στο επίκεντρο όλων 

των μεταξύ τους συζητήσεων, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι η διεύρυνση της Ε.Ε. είχε ως 

αποτέλεσμα την αυξητική τάση των ανωτέρω μεγεθών μεταξύ 2000 και 2008 4 και τη μεγέθυνση 

της αγοράς της που πλέον αγγίζει τους 500 εκατομμύρια καταναλωτές.  

 

Το Θεσμικό και Νομικό Πλαίσιο των Ενεργειακών Σχέσεων 

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA), η οποία υπογράφτηκε το 1994, υπήρξε για 

πολλά χρόνια το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου ρυθμίζονταν οι σχέσεις Ρωσίας -Ε.Ε., και τέθηκε 

σε ισχύ από την 01-12-1997 και έπειτα. Το PCA εξακολουθεί να ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος 

με την κοινή συναίνεση των δύο μερών, μετά τη λήξη του το 2007. Ωστόσο, τα νέα οικονομικά και 

πολιτικά δεδομένα έχουν καταστήσει σαφές και για τις δύο πλευρές ότι απαιτείται ένα νέο, 

εκσυγχρονισμένο και αναβαθμισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχέσεών τους, αφού πολλές από 

τις διατάξεις του PCA θεωρούνται παρωχημένες. Για παράδειγμα, στο Άρθρο 1 η Ρωσία 

αναφέρεται ως μία «οικονομία σε μετάβαση»5, με βάση την οικονομική της πορεία κατά τη 

δεκαετία του ’90. Από την άλλη, η επικείμενη ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ αναμένεται να 

καταστήσει περιττές τις αναφορές στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), ενώ οι 

                                                                 
4
 Joint Report, EU-Russia Energy Dialogue 2000 – 2010: Opportunities for our Future Energy Partnership, Βρυξέλλες/ 

Μόσχα: Νοέμβριος 2010, διατίθεται στη διεύθυνση : 

<http://ec.europa.eu/energy/international/russia/doc/reports/2010-11-report-10thtanniversaryfinal .pdf> [τελευταία 

πρόσβαση : 12-06-12] 
5
 Protocol Agreement to the Partnership and Cooperation establishing a partnership between the European 

Communities and their Member States, of the one part, and the Russian Federation, of the other part (PCA), διατίθεται 

στη διεύθυνση : 

<http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3853&countryName=Russia > 

[τελευταία πρόσβαση : 12-06-12] 

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=203
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=203
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σχέσεις των δύο πλευρών έχουν επεκταθεί σε πεδία συνεργασίας που δεν προβλέπονται από το 

PCA, όπως η εξωτερική πολιτική ή η πολιτική ασφαλείας και αστυνόμευσης6.  

To 2000 οι δύο πλευρές αποφάσισαν ότι ήταν καιρός να επεκτείνουν τις σχέσεις τους στον 

νευραλγικό τομέα της ενέργειας, καθιερώνοντας τον Ενεργειακό Διάλογο στη Διάσκεψη Κορυφής 

του Παρισίου. Σκοπός ήταν η εξασφάλιση αξιόπιστων, σταθερών και προβλέψιμων σχέσεων 7. 

Επρόκειτο για τον πρώτο στρατηγικό διάλογο για ζητήματα ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. με ένα 

τρίτο κράτος, καθώς και για την πρώτη τομεακή προσέγγιση με τη Ρωσία συγκεκριμένα. Έκτοτε, 

μέσω ετήσιων αναφορών έχει επιτευχθεί ομογνωμία ως προς τον προσδιορισμό κοινών στόχων 

και συμφερόντων, ενώ ο διάλογος έχει αναδειχθεί σε ένα φόρουμ για εντατικές συζητήσεις 

τεχνικού χαρακτήρα που έχουν επιτρέψει την εξεύρεση λύσεων 8. Λίγο αργότερα, τον Μάϊο του 

2003 οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τέσσερις κοινούς χώρους, 

προς ικανοποίηση της Ρωσίας που ήθελε να αντιμετωπίζεται ως ισότιμος εταίρος της Ε.Ε. Στα 

πλαίσια του PCA καθιερώθηκε η μακροπρόθεσμη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της 

ελευθερίας-ασφάλειας-δικαιοσύνης, της εξωτερικής ασφάλειας και της έρευνας-ανάπτυξης-

πολιτισμού. Στα πλαίσια του οικονομικού χώρου εμπίπτει η ενεργειακή συνεργασία και η 

ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας9.  

Από την άλλη, η αποχώρηση της Ρωσίας από τη Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη (ECT) 

εγείρει ερωτήματα ως προς το νομικό πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας10. Πρόκειται για μία 

πολυμερή συνθήκη που τέθηκε σε ισχύ το 1998, για τη συλλογική ρύθμιση των ενεργειακών 

σχέσεων της Ε.Ε. με τους εταίρους της στα Ανατολικά σύνορα. Τον Αύγουστο του 2009 η Ρωσία, η  

οποία έως τότε συμμετείχε στη συνθήκη, έχοντάς την υπογράψει αλλά όχι επικυρώσει, 

ανακοίνωσε ότι δεν σκόπευε να εξακολουθήσει να είναι συμβεβλημένο μέλος 11. Η Μόσχα 

θεώρησε ότι η συνθήκη είχε συνταχθεί σε μία περίοδο αδυναμίας της ίδιας, με αποτέλεσμα να 

                                                                 
6
 Van Elsuwege P. (2012), ‘Towards a Modernisation of EU-Russia Legal Relations?’, CEURUS EU-Russia Papers, No. 5. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://ceurus.ut.ee/wp-content/uploads/2011/06/EU-Russia-Paper-51.pdf> [τελευταία 
πρόσβαση: 12-06-12] 
7
 Progress Report – Expert Papers (2011) Roadmap of the EU-Russia Energy Cooperation until 2050 , 29 Ιουλίου 2011. 

8
 Roadmap until  2050, σελ. 4, op. cit., υποσημ. 7. 

-
9
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Η Στρατηγική Εταιρική Σχέση με τη Ρωσία, 

<http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/relations/article_7241_el.htm > [τελευταία 

πρόσβαση: 12-06-12] 
10

 Jovanovich, Μ. (2010) EU-Russia Energy Relations: The Role of International Law from Energy Investment and Transit 

Perspective, Institut Europeen De L'Universite De Geneve, Collection Euryopa, Vol. 65, σελ 10.  
11

 Energy Charter Website, <http://www.encharter.org/index.php?id=414&L=1\\\\\\\#c1338> [τελευταία πρόσβαση: 

12-06-12] 
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εξυπηρετεί περισσότερο τα συμφέροντα των καταναλωτών παρά των παραγωγών 12. Ωστόσο, οι 

διατάξεις που αφορούν τη διευθέτηση των διαφορών και την προστασία των επενδύσεων θα 

παραμείνουν σε ισχύ για άλλα 20 χρόνια13.  

Το 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε μία φιλόδοξη ενεργειακή στρατηγική που 

θέτει σαφείς στόχους ως προς την ενέργεια και το περιβάλλον (Energy 2020), για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά 20%, για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης14. Οι κύριες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η συγκεκριμένη 

πολιτική είναι η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής μέσω βιώσιμης ανάπτυξης, η αύξηση της 

ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ε.Ε. μέσω της εξασφάλισης εναλλακτικών ενεργειακών πηγών, και η 

ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς. Από την πλευρά της, η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας 

αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών ενεργειακών πηγών για τη διασφάλιση 

διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της οικονομικής 

θέσης της χώρας στο διεθνές επίπεδο (ES 2030)15. Μεταξύ των κύριων προκλήσεων για τη Ρωσία 

συγκαταλέγονται ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της (οι οποίες αποδεικνύονται ανεπαρκείς 

ενόψει της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης), ο εξορθολογισμός του βιομηχανικού τομέα με 

εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών, και η ενεργειακή ασφάλεια. Είναι εμφανές ότι, παρά τις 

διαφωνίες και τις δυσλειτουργίες στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια, οι στόχοι των δύο 

μερών ως προς την ενέργεια διατυπώνονται με αγαστή σύμπνοια, τουλάχιστον στο επίπεδο των 

επίσημων διακηρύξεων. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, η αλληλεξάρτηση στον οικονομικό και 

ενεργειακό τομέα καθιστά τη συνεργασία αναπόφευκτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή 

περισσότερες από 10.000 εταιρείες, είτε Ρωσικές είτε Ευρωπαϊκές, αναπτύσσουν δραστηριότητες 

ή μία στο έδαφος της άλλης16. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες προηγήθηκαν των 

κυβερνήσεών τους και ανέπτυξαν στενότερους εμπορικούς δεσμούς, προλειαίνοντας το έδαφος 

για τη μετέπειτα συνεργασία σε επίπεδο κρατών. 

                                                                 
12

 Grošelj, K. (2009) “Energy Security in EU-Russia Partnership”, Politics in Central Europe, Vol. 5, Ιούνιος, σελ. 5-19. 
13

 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates  (2010) Arbitration Panel Holds That the 1994 Energy  

Charter Treaty Protects Foreign Energy Sector Investments in Former Soviet Union, New York: Skadden. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: <https://www.skadden.com/content/Publications/Publications1978_0.pdf> [τελευταία πρόσβαση: 12-06-

12] 
14

 European Commission (2010) Energy 2020, A Strategy for Competitive, Sustainable and Secure Energy, Brussels, 10-

11-2010. 
15

 Roadmap until  2050, σελ. 5, op. cit., υποσημ. 7. 
16

 Roadmap until  2050, σελ. 4, op. cit., υποσημ. 7. 
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Βεβαίως, όλες οι πολιτικές που αφορούν την ενέργεια έχουν πλέον τη νομική τους βάση 

στη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπου για πρώτη φορά το ζήτημα της ενέργειας καταλαμβάνει ένα 

ξεχωριστό άρθρο (Άρθρο 194). Παρόλο που η νέα αυτή πρόβλεψη εξακολουθεί να κάνει αναφορά 

στα κράτη-μέλη (βάσει της οποίας η ενέργεια συγκαταλέγεται μεταξύ των συντρεχουσών 

αρμοδιοτήτων), η ενεργειακή πολιτική δεν παύει να επηρεάζεται εμμέσως από τις οδηγίες, τους 

κανονισμούς ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής της 

Ένωσης.  

 

Το Μείζον Ζήτημα της Ενεργειακής Ασφάλειας 

Στις άμεσες προτεραιότητες της Ένωσης, όσον αφορά την ενεργειακή της πολιτική για τα επόμενα 

20 χρόνια, βρίσκονται οι υποδομές. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ζήτημα της ενεργειακής 

ασφάλειας, με απώτερο στόχο όλα τα κράτη-μέλη να είναι διασυνδεδεμένα μέσω κοινών, 

διηπειρωτικών αγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην ενέργεια και να 

εξαλειφθούν οι πιθανότητες ενεργειακών ελλείψεων 17. Όπως επισημαίνει και η ίδια η Επιτροπή18, 

η Ε.Ε. παραμένει εξαρτημένη από τρίτες χώρες για την κάλυψη των εν εργειακών της αναγκών, μία 

εξάρτηση που θα ενταθεί στο μέλλον ακόμη και στην περίπτωση που η συνολική ζήτηση  μειωθεί. 

Μολαταύτα, η έννοια της «ενεργειακής ασφάλειας» εξακολουθεί να παραμένει αρκετά ασαφής ως 

προς το ακριβές περιεχόμενό της, ενώ αφήνει χώρο για διάφορες ερμηνείες που καθιστούν 

δύσκολη την αξιολόγησή της. Πάντως, όλοι οι ορισμοί περιλαμβάνουν την έννοια της αποφυγής 

των κινδύνων εκείνων που θα είχαν ως αποτέλεσμα την ελλιπή παροχή ενέργειας σε σχέση τη 

ζήτηση19, ενώ άλλοι ορισμοί επικεντρώνονται στην οικονομική διάσταση της ασφάλειας και 

συνεκτιμούν τα επίπεδα των τιμών και τη συμπεριφορά της αγοράς. Όπως καταδεικνύει και η 

ιστορία, οι τιμές της ενέργειας, ιδιαίτερα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, είναι από τις 

                                                                 
17

 Μπλέτσα, M. E. (2011) Η Ενεργειακή Πολιτική της Ε.Ε. , Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ). Διατίθεται 

στη διεύθυνση: <http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1349:2011 -06-14-14-20-

32&catid=165:2011-04-04-11-02-41&Itemid=284> [τελευταία πρόσβαση: 12-06-12] 
18

 European Commission (2008). Europe's current and future energy position ―Demand – resources – investments‖ , 

Second Strategic Energy Review. Brussels, 13.11.2008, σελ. 19. 
19

 Winzer, C. (2011) Conceptualizing Energy Security , EPRG Working Paper, Cambridge Working Paper in Economics, 

Ιούλιος 2011. 
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πλέον απρόβλεπτες και παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ η ίδια τάση αναμένεται να 

διατηρηθεί στα επόμενα 23 χρόνια20.  

Η Ρωσία, από την πλευρά της, επικεντρώνεται και αυτή στην ενεργειακή ασφάλεια, η 

οποία θεωρείται για την άρχουσα ελίτ ως ένα ζήτημα τόσο οικονομικό, όσο και εθνικής 

ασφάλειας, εφόσον οι ενεργειακές πηγές και τα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας αποτελούν την 

«ατμομηχανή» της Ρωσικής οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης21. Η διαπίστωση αυτή γίνεται 

εμφανής και από τη στάση της Ρωσίας στο επίπεδο της πολιτικής, όπου επιδιώκει την αύξηση της 

επιρροής της και την ενδυνάμωση της θέσης της, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα έσοδά της. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιεί την ενέργεια για την επίτευξη γεωπολιτικών επιδιώξεων, που 

αφορούν στη διατήρηση του πρωταγωνιστικού της ρόλου επί των κύριων δικτύων που 

χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή υδρογονανθράκων στις διεθνείς αγορές,  και ιδιαίτερα στα 

Ευρωπαϊκά κράτη22.  

Βάσει μίας έρευνας του 200923, οι πολιτικές απόψεις της Ρωσίας για την ενέργεια, που θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να διαταράξουν την ασφάλεια της σταθερής παροχής υδρογονανθράκων 

και φυσικού αερίου προς τα Ευρωπαϊκά κράτη, είναι τρεις: η χρήση της ενέργειας από τη Ρωσία 

για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, ο μονοπωλιακός χαρακτήρας του τομέα της ενέργειας  και η 

προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών και αγορών.  

 Από την πλευρά τής Ένωσης, οι γεωπολιτικές επιδιώξεις της Ρωσίας αποτελούν τη 

μεγαλύτερη απειλή, αφού είναι πιθανή η χρήση της ενέργειας ως εργαλείου άσκησης πολιτικής 

επιρροής. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε το 2003-2004, οπότε και παρατηρήθηκε έντονη κρατική 

ανάμειξη στον τομέα της ενέργειας. Έκτοτε, θεωρείται πιθανή η άσκηση πιέσεων προς τα κράτη 

που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες Ρωσικής ενέργειας, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, για την 

επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών επιδιώξεων, ή η απόκτηση πλήρους ελέγχου τόσο επί της 

παραγωγής, όσο και επί της μεταφοράς και πώλησης της ενέργειας στα κράτη -αποδέκτες, για την 

αποκόμιση εμπορικών και πολιτικών ωφελειών. Πράγματι, όπως διαπιστώθηκε και στο Ευρωπαϊκό 

                                                                 
20

 World Economic Forum (2010) Future Mapping for the Global Agenda. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.scribd.com/doc/36158869/Trend2030-Full> [τελευταία πρόσβαση: 12-06-12] 
21

 Grošelj, K. (2009): “Energy Security in EU-Russia Partnership”, στο Politics in Central Europe, Vol. 5, Ιούνιος, σελ. 5-19. 
22

 Yergin, D. (2006): “Ensuring Energy Security”, στο Foreign Affairs , Vol. 85, No 2, pp.70–82. 
23

 Mankoff, J. (2009) Eurasian Energy Security, Council on Foreign Relations, Council Special Report No. 43, 

Φεβρουάριος 2009. 
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Κοινοβούλιο το 200924, μετά τις πολύκροτες ενεργειακές κρίσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με 

πιο πρόσφατη την ανάμνηση της διαμάχης τον Ιανουάριο του 2009, οι δύο χώρες έπαψαν πλέον 

να θεωρούνται ως αξιόπιστοι ενεργειακοί πάροχοι. Δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέπουμε το 

γεγονός ότι η Ε.Ε. εισάγει το 50% της ενέργειας που χρειάζεται (ποσοστό που αναμένεται να 

προσεγγίσει το 70% έως το 2030), ενώ το μισό σχεδόν φυσικό αέριο που απαιτεί η Ε.Ε. προέρχεται 

από τη Ρωσία και το 80% αυτού διοχετεύεται μέσω της Ουκρανίας25. Για την ακραία αυτή 

συμπεριφορά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια των δύο κρίσεων (2006 και 2009) έχουν προταθεί 

διάφορες ερμηνείες26. Ίσως πρόκειται για μία τυπική εμπορική διαμάχη: η φιλελευθεροποίηση της 

Gazprom και η ολοένα εντεινόμενη εξάρτηση των εσόδων της από τις εξαγωγές, κατέστησαν 

φανερό ότι είχε έρθει η στιγμή να πάψει η Ουκρανία να απολαμβάνει τα παλαιότερα προνόμιά 

της που πήγαζαν από τη συμμετοχή της στη Σοβιετική Ένωση και εξασφάλιζαν την εισροή φθηνή ς 

ενέργειας από τη Ρωσία. Μετά την άρνησή της Ουκρανίας να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις 

της, η Gazprom συμπεριφέρθηκε όπως θα συμπεριφερόταν οποιαδήποτε εταιρεία στη θέση της: 

διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου. Από την άλλη, η πρόσφατη προσέγγιση της  Ουκρανίας με το 

ΝΑΤΟ εξηγεί εξίσου ικανοποιητικά τη στάση της Ρωσίας, η οποία είναι λογικό να ενδιαφέρεται να 

αποτρέψει τα κράτη της γειτονιάς της από την ένταξη στη Δυτική σφαίρα επιρροής. Λογικά, η 

εξήγηση βρίσκεται κάπου στη μέση, αφού η Gazprom συμπεριφέρεται όπως ακριβώς κάθε 

εταιρεία αυτού του μεγέθους, τη στιγμή που ένα μεγάλο ποσοστό του μετοχικού μεριδίου της 

ανήκει στο Ρωσικό κράτος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται εν μέρει από την εξωτερική πολιτική 

της κυβέρνησης.  

 Ο μονοπωλιακός χαρακτήρας τού τομέα της ενέργειας ενισχύθηκε υπό την προεδρία του 

Πούτιν και πλέον η Gazprom ελέγχει σχεδόν το 1/3 των παγκόσμιων αποθεμάτων σε φυσικό αέριο, 

καθώς και το εθνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Ομοίως, η επίσης ελεγχόμενη από το 

κράτος Transneft έχει υπό τον έλεγχό της το δίκτυο εξαγωγής υδρογονανθράκων, με τις υπόλοιπες  

εταιρείες εξόρυξης να είναι ουσιαστικά αποκλεισμένες από τις εξαγωγικές υποδομές και να 

αναγκάζονται, σε πολλές περιπτώσεις, να μεταπωλούν το φυσικό τους αέριο και τους 

                                                                 
24

 European Parliament (2009) Re-thinking Europe‘s Gas Supplies after the Russia/Ukraine Crisis, 26 Ιανουαρίου 2009. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.europarl .europa.eu/news/public/story_page/051-47101-026-01-05-909- 

20090126STO47091-2009-26-01-2009/default_en.htm> [τελευταία πρόσβαση: 06-06-12] 
25

 European Commission (2009) EU Energy and Transport in Figures (Statistical pocketbook 2009), Directorate-General 

for Energy and Transport, διατίθεται στη διεύθυνση : 

<http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/doc/pb2010_3_transport.pdf> [τελευταία πρόσβαση : 06-06-12] 
26

 Jovanovich (2010) σελ.19, op. cit., υποσημ . 10. 
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υδρογονάνθρακες στη Gazprom, σε τιμές μικρότερες από αυτές της αγοράς27. Ως αποτέλεσμα, 

καθίσταται σχεδόν αδύνατη η επένδυση από παράγοντες του εξωτερικού στις ενεργειακές 

υποδομές της Ρωσίας. Με δεδομένα την απόσταση των νέων κοιτασμάτων από τους υπάρχοντες 

αγωγούς, την υπερεκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών ενόψει της διαρκώς αυξανόμενης 

ζήτησης, και την αδιαφάνεια από την πλευρά της Ρωσίας ως προς τον όγκο των ενεργειακών της 

αποθεμάτων (η οποία οδηγεί σε αβεβαιότητα και συνεπώς σε έντονες διακυμάνσεις των τιμών),  η 

ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. τίθεται εν αμφιβόλω.  

 Η Ρωσία έχει δηλώσει την πρόθεσή της να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές και αγορές, 

επιδιώκοντας τη σύναψη νέων εμπορικών σχέσεων και την αύξηση των εξαγωγών προς τις χώρες 

της Ανατολής, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από την Ε.Ε28. Η κατασκευή του νέου αγωγού 

πετρελαίου EPSO, ο οποίος θα τροφοδοτεί κυρίως την Κίνα αλλά και άλλες χώρες της Ασίας, 

βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της Ρωσικής 

βιομηχανίας ενέργειας 29. Αυτή τη στιγμή ο κύριος αγωγός μεταφοράς Ρωσικού πετρελαίου στην 

Ευρώπη είναι ο Druzhba, ο οποίος χωρίζεται σε δύο τμήματα και διατρέχει τη Λευκορωσία, την 

Πολωνία και τη Γερμανία (1ο τμήμα) και τις Λευκορωσία, Ουκρανία, Σλοβακία, Τσεχία και 

Ουγγαρία (2ο τμήμα). Υπό το φως της επέκτασης προς την Ανατολή, είναι πλέον ορατός ο κίδυνος 

να μειώσει η Ρωσία της εξαγωγές της μέσω του συγκεκριμένου αγωγού, λόγω αδυναμίας να 

αντεπεξέλθει στην τεράστια ζήτηση. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εισροής 

πετρελαίου και τη συνεπακόλουθη εκτόξευση της τιμής του. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, 

βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή δύο νέων αγωγών οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν 

σύντομα (North Stream και South Stream). Ωστόσο, εγείρονται ήδη αμφιβολίες, αφού χώρες όπως 

η Πολωνία θεωρούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενταθεί η εξάρτηση της Ε.Ε. από τη Ρωσία30.  

 

Εναλλακτικές Ενεργειακές Οδοί 

Μετά την πρόσφατη κρίση του 2009 οι συζητήσεις εντός της Ε.Ε. έχουν επικεντρωθεί στην 

εξεύρεση εναλλακτικών δικτύων παροχής φυσικού αερίου, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

                                                                 
27

 Tichy, L. (2010) Energy Security in the EU-Russia Relations, Institute of International Relations Prague & Metropolitan 

University Prague, σελ. 14. 
28

 Ministry of Energy of the Russian Federation, Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030, Moscow 2010 
29

 Ungermann J. (2010) Nové linie ropovodů a plynovodů ve východní Evropě, Pro a proti , Βřezen 2010.  
30

 Tichy (2010) σελ. 17, op. cit., υποσημ 27. 
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προτάθηκαν συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις  για την επίτευξη της απαραίτητης ασφάλειας: ο 

South Stream, ο Nabucco και ο Nabucco light31. Πλέον, η προοπτική της κατασκευής του Nabucco 

στην αρχική του μορφή, όπως αυτή είχε προταθεί πριν από μία δεκαετία περίπου, μοιάζει ολοένα 

και πιο σαθρή, καθώς το υψηλό κόστος κατασκευής του λειτουργεί ανασταλτικά. Αντ’ αυτού έχει 

προταθεί η δημιουργία του λιγότερο δαπανηρού TANAP, ο οποίος θα διέρχεται από την Τουρκία, 

μεταφέροντας φυσικό αέριο από το Μπακού στη Βιέννη. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το 

ενδεχόμενο οι δύο αγωγοί τελικά να συνδεθούν, αλλά με τον Nabucco να περιορίζεται σε μία πιο 

συντομευμένη εκδοχή (Νabucco light)32. Όσον αφορά τον South Stream, o οποίος θα μεταφέρει 

Ρωσικό αέριο από τη Μαύρη θάλασσα στην Ελλάδα μέσω Ρουμανίας και Βουλγαρίας, η τελική 

απόφαση για την κατασκευή του αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους33. Από την Ελλάδα και 

έπειτα, υπάρχουν δύο εκδοχές: είτε μέσω μίας Νοτιο-Δυτικής οδού το αέριο θα μεταφέρεται στην 

Ιταλία, είτε μέσω μίας Βορειο-Δυτικής οδού στην Ουγγαρία, συνεχίζοντας ως την Αυστρία ή τη 

Βόρεια Ιταλία. Συνεπώς, η Ε.Ε. έχει δύο επιλογές: είτε τη στήριξη του Nabucco, ο οποίος θα 

μεταφέρει αέριο από την Κεντρική Ασία, αλλά σε περιορισμένες ποσότητες, είτε την προώθηση 

του South Stream, ο οποίος θα μεταφέρει μεγάλες ποσότητες αερίου κυρίως από τη Ρωσία.  

  Ως εναλλακτική επιλογή στους αγωγούς προτείνεται η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (LNG), η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και εμφανίζει ανοδικές τάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν 

αρκετές ενστάσεις ως προς το τελικό κόστος της συγκεκριμένης επιλογής, αφού απαιτείται η 

επένδυση σε νέες υποδομές όπου θα παραλαμβάνεται το αέριο που θα μεταφέρεται από φορτηγά 

πλοία. Επίσης, η μεταφορά του προς τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης θα απαιτήσει την περαιτέρω 

επένδυση σε εξειδικευμένα φορτηγά αυτοκίνητα. Απεναντίας, για τις χώρες της Μεσογείου, όπου 

υπάρχουν ήδη υποδομές κατάλληλες για μεταφορές μέσω θαλάσσης, η επιλογή του 

υγροποιημένου αερίου υπολογίζεται ως μία βιώσιμη επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, η λύση θα 

                                                                 
31

 Aseeva, A. (2010) ”Re-thinking Europe‘s Gas Supplies after the 2009 Russia -Ukraine Crisis”, China and Eurasia 

Quarterly, Vol. 8 - No. 1, 2010 (σελ. 127-138), σελ. 127. Διατίθεται στη διεύθυνση : 

<http://www.chinaeurasia.org/images/stories/isdpcefq/CEFQ201004/cefq8.1aa127-138.pdf>  [τελευταία πρόσβαση : 

05-06-12] 
32

 Hava, E. (2012) Farewell to ‘Greater’ Nabucco as TANAP Emerges to Replace It, Today’s Zaman News, διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://www.todayszaman.com/news-280677-farewell-to-greater-nabucco-as-tanap-emerges-to-replace-

it.html> [τελευταία πρόσβαση: 05-06-12] 
33

 Geropoulos K. (2012) Gazprom, ‘Winter Proves Need for South Stream’, New Europe Online, διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://www.neurope.eu/article/gazprom-winter-proves-need-south-stream> [τελευταία πρόσβαση : 05-

06-12] 
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πρέπει και πάλι να αναζητηθεί κάπου ενδιάμεσα: σε ένα ιδανικό οικονομικό περιβάλλον, η 

καλύτερη επιλογή θα ήταν ο συνδυασμός υγροποιημένου φυσικού αερίου και αγωγών34.  

 Προς ικανοποίηση των επιδιώξεων τόσο για ασφάλεια και ενεργειακή αποδέσμευση από 

τη Ρωσία, όσο και για τη χρήση υγροποιημένου αερίου ως εναλλακτικής μορφής ενέργειας, έχουν 

ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για έναν νέο, υποθαλάσσιο αγωγό που θα ξεκινάει από το Ισραήλ, θα 

διέρχεται από την Κύπρο και θα καταλήγει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Ο αγωγός θα 

μεταφέρει τα νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου της ΝΑ Μεσογείου, αλλάζοντας ουσιαστικά τον 

ενεργειακό χάρτη της περιοχής35. Προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουν και οι Η.Π.Α., οι οποίες 

ενδιαφέρονται για την ενεργειακή απεξαρτητοποίηση της Ε.Ε. που αποτελεί παραδοσιακό τους 

στρατηγικό εταίρο, ενώ η Ρωσία επιδιώκει και αυτή να αναμειχθεί ενεργά στην εκμετάλλευση των 

νέων κοιτασμάτων, προσεγγίζοντας διπλωματικά και πολιτικά την Κύπρο και το Ισραήλ. Στο 

παιχνίδι των διαπραγματεύσεων εμπλέκονται πλέον και οι Κινέζοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν στην περιοχή για έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα, για την κατασκευή ενός 

τερματικού σταθμού υγροποίησης και εξαγωγής υγροποιημένου αερίου, καθώς και για 

αναπτυξιακά έργα36.  

 

Αντί Συμπερασμάτων, ή… 

…Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική: Μύθος ή Πραγματικότητα; 

Εφόσον οι εν λόγω προτάσεις εφαρμοστούν, είναι βέβαιο πως η γεωπολιτική επιρροή της Ρωσίας 

στην περιοχή θα εξασθενίσει, ενώ παράλληλα θα μειωθούν τα έσοδά της από τις Ευρωπαϊκές 

αγορές. Όμως, εκτός από τα οικονομικά εμπόδια που συναντούν οι νέες πρωτοβουλίες για τη 

μείωση της εξάρτησης, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη τροχοπέδη είναι πολιτικής φύσεως, αφού κάθε 

κράτος-μέλος της Ένωσης φαίνεται να προκρίνει πρωτίστως τη δική του εξωτερική-ενεργειακή 

πολιτική, και δευτερευόντως την πολιτική που έχει διαμορφωθεί στο επίπεδο των θεσμών της Ε.Ε. 

Για παράδειγμα, η Γερμανία επιθυμεί να συμπεριληφθεί η Ρωσία στα σχέδια για την κατασκευή 

                                                                 
34

 Jovanovich (2010) σελ.21, op. cit., υποσημ . 10. 
35

 Υδρογονάνθρακες: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ χαράσσουν νέο ενεργειακό χάρτη, Econews , Απρίλιος 2012, διατίθεται 

στη διεύθυνση: <http://www.econews.gr/2012/04/02/fusiko-aerio-upothalassios-agwgos/> [τελευταία πρόσβαση: 06-

06-12] 
36

 Χασαπόπουλος, Ν. (2012) Οι Κινέζοι στη Μάχη του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο, Το Βήμα, Φεβρουάριος 2012, 
διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=444798> [τελευταία πρόσβαση: 06-06-12] 
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του Nabucco, αντίθετα με την επίσημη θέση της Επιτροπής. Αντιθέτως, η Ιταλία συμμετέχει στην 

κατασκευή του South Stream, ο οποίος εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά της37.  

 Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις καθιστούν δύσκολη την εξεύρεση κοινών θέσεων και 

στόχων από πλευράς Ε.Ε., προς όφελος της Ρωσίας. Ακόμη και μετά την υιοθέτηση του 

ενεργειακού πακέτου το 2007, ο συντονισμός της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής των κρατών-

μελών παραμένει προβληματικός για διάφορους λόγους. Το ενεργειακό πακέτο στηρίζεται σε 

τρεις πυλώνες: Λισαβόνα (προβλέπει τη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής, ανταγωνιστικής αγοράς), 

Κιότο (ώθηση στη βιώσιμη ενεργειακή οικονομία) και Μόσχα (επιδιώκει την ασφάλεια της 

παροχής ενέργειας). Ωστόσο, οι πολιτικές που στοχεύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(Οδηγία 2001/77/ΕΚ, Οδηγία RES του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2001), οι οποίες προωθούν 

την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ουσιαστικά παρακωλύουν τη 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς προάγουν τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου τομέα από 

κρατικές επιδοτήσεις. Επίσης, η Οδηγία RES δεν συνάδει με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η 

οποία επιδιώκει μεταξύ άλλων τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλεσμα, 

αποθαρρύνονται οι μακροχρόνιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές όπως τα αιολικά πάρκα. 

Τέλος, η ασφάλεια της παροχής δεν συμβαδίζει με την ασφάλεια της ζήτησης, αφού οι 

επιδοτήσεις συγκεκριμένων μορφών ανανεώσιμης ενέργειας είναι λογικό να αποθαρρύνουν τις 

επενδύσεις στις υποδομές της Ρωσίας38.  

 Πάντως, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η μοναδική ρεαλιστική ελπίδα για πραγματική 

ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. είναι το τρίτο ενεργειακό πακέτο του 2009, η εφαρμογή του οποίου 

έχει ήδη ξεκινήσει και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες. Βασικό στοιχείο του νέου πακέτου είναι ο 

διαχωρισμός της προμήθειας από την παραγωγή ενέργειας και φυσικού αερίου  (ρήτρα 

Gazprom)39. Η εν λόγω ρήτρα δεν επιτρέπει στους επενδυτές του εξωτερικού τον άμεσο έλεγχο και 

της παραγωγής και της διανομής ενέργειας, τη στιγμή που η Gazprom δεν φαίνεται να 

ενστερνίζεται τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, διατηρώντας τη μονοπωλιακή της θέση  στην 

                                                                 
37

 Βraghiroli  & Carta (2008) The EU’s Attitude Towards Russia: Condemned to be Divided? An Analysis of  the Members 

States and Members of the Parliament’s Preferences , αδημοσίευτο, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.123people.co.uk/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term=stefano%20braghiroli&search

_country=GB&st=suche%20nach%20personen&target_url=aHR0cDovL3d3dy5qaHViYy5pdC9lY3ByLXJpZ2EvdmlydHVhb

HBhcGVyc m9vbS8wNDIucGRm&section=document&wrt_id=256> [τελευταία πρόσβαση :12-06-12] 
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 De Jong, J.,κ.λπ. (2010) A Smart EU Energy Policy, Final Report, The Hague: Clingendael International Energy 

Programme, April  2010. 
39

 Αποτελείται από τους Κανονισμούς 713/2009/ΕΚ, 714/2009/ΕΚ και 715/2009/ΕΚ.  
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ενεργειακή αγορά. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά τα κράτη-μέλη δεν φαίνεται να συμφωνούν ως 

προς την αυστηρότητα της εφαρμογής της και προκρίνουν μία ηπιότερη προσέγγιση, η οποία 

προβλέπει ότι το δίκτυο διανομής δεν θα ελέγχεται απευθείας από την εταιρεία, αλλά από μία 

θυγατρική αυτής. Μολαταύτα, η θυγατρική αυτή εταιρεία θα ανήκει στους ίδιους μετόχους και θα 

επιβλέπεται σε μεγάλο βαθμό από εθνικούς φορείς. Υπέρμαχοι αυτής  της άποψης είναι η 

Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις Ρωσικές εισαγωγές , 

ακολουθούμενες από μία ομάδα άλλων έξι κρατών. Αντιθέτως, οι Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και 

Ην. Βασίλειο προχώρησαν σε μία ξεχωριστή συμφωνία για ενισχυμένη προστασία του ενεργειακού 

τους τομέα40.  

 Καθώς φαίνεται, οι δύο πρώτοι στόχοι της Ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής που 

αφορούν στον σεβασμό των εθνικών επιλογών στον τομέα της ενέργειας και στην ανάπτυξη ενός 

ενιαίου, πανευρωπαϊκού δικτύου, έχουν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Όμως οι άλλοι δύο 

στόχοι που αφορούν στην ενισχυμένη ομογνωμία των κρατών-μελών ως προς τις ενεργειακές τους 

επιλογές και στην εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής, αποδεικνύονται περισσότερο  

μακροπρόθεσμοι. Η εθνική κυριαρχία εξακολουθεί να αποτελεί κεντρική συνισταμένη στον 

σχεδιασμό όλων των κρατικών πολιτικών, αφού τα μέλη της Ένωσης είναι διστακτικά  ως προς την 

εκχώρηση των εξουσιών τους στους κεντρικούς Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αντιστρόφως, η εθνική 

κυριαρχία φαίνεται να αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στη διαμόρφωση της Ρωσικής ενεργειακής 

πολιτικής, αφού ο ενεργειακός τομέας εξακολουθεί να ελέγχεται κατά κύριο λόγο από το ίδιο το 

κράτος. Αυτή η διάσταση στον σχεδιασμό των δύο πλευρών αποτελεί σαφώς τη μεγαλύτερη 

πρόκληση για τις μελλοντικές τους σχέσεις, ενώ θα αποτελέσει εξίσου μεγάλη πρόκληση και για τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία μέλλει να αποδείξει την αποτελεσματικότητα και τον ορθολογικό 

σχεδιασμό της. Το μόνο βέβαιο είναι ότι στο άμεσο και απώτερο μέλλον δεν προβλέπεται 

μετριασμός των εμπορικών σχέσεων της Ευρώπης με τη Ρωσία, αλλά μάλλον η εντατικοποίησή 

τους, στα πλαίσια των εκάστοτε πολιτικών ρυθμίσεων. Η στενότερη συνεργασία, η περαιτέρω 

ενσωμάτωση των αγορών και ο προσδιορισμός κοινών στόχων είναι και θα είναι προς όφελος και 

των δύο πλευρών. Παράλληλα, η Ε.Ε. είναι λογικό και θεμιτό να εξακολουθήσει την αναζήτηση 

νέων ενεργειακών προμηθευτών για τη μείωση της εξάρτησής της από τη Ρωσία, καθώς και την 

επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές με όρους ρεαλιστικούς και αποσυνδεδεμένους από 

                                                                 
40
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βραχυπρόθεσμες βλέψεις και μικροπολιτικά συμφέροντα που δεν συνεκτιμούν τα 

μακροοικονομικά ενδιαφέροντα της Ένωσης ως σύνολο.  

 Κλείνοντας, προκειμένου η εικόνα της ενεργειακής εξίσωσης να είναι πλήρης, οφείλουμε 

να λάβουμε υπόψη μας και το δεύτερο σκέλος της, ήτοι τη  Ρωσία και την τρέχουσα δυναμική της. 

Όπως όλα δείχνουν, σύντομα η Ρωσία θα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες και διαρκώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις που απορρέουν από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην παροχή 

ενέργειας. Οι δομικές ανεπάρκειες της Ρωσικής αγοράς αποτελούν τροχοπέδη για την 

εκμετάλλευση όλων των πιθανών αποθεμάτων που εξακολουθούν να παραμένουν 

ανεκμετάλλευτα, ενώ η υποχρηματοδότηση στον τομέα των υδρογονανθράκων έχει ως 

αποτέλεσμα την επιδείνωση της ποιότητας των ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων. Ο βαθμός και ο 

ρυθμός μειώσης των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Ρωσίας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από 

τις κυβερνητικές επιλογές στη δημοσιονομική της πολιτική, καθώς και από το γενικότερο 

επενδυτικό περιβάλλον. Η μείωση των εξαγωγικών δασμών το 2011 και η κατάργηση του φόρου 

για την εξόρυξη των ορυκτών πόρων41 για ορισμένα κοιτάσματα που θα αξιοποιηθούν στο μέλλον 

υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έχει επίγνωση της αδήριτης ανάγκης για μεταρρύθμιση. Ωστόσο, 

τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν από μόνα τους, ενώ αντιθέτως δείχνουν να αυτοακυρώνονται ενόψει 

άλλων κυβερνητικών επιλογών. Η ψήφιση του νέου νόμου από τη Ρωσική Βουλή,  για παράδειγμα,  

ο οποίος απαγορεύει οποιαδήποτε δημόσια διαδήλωση ενάντια στο καθεστώς Πούτιν, σαφώς δεν 

αποτελεί κίνητρο για κανέναν δυνητικό ξένο επενδυτή. Συνεπώς, οι κυβερνητικές επιλογές είναι εν 

τέλει αυτές που θα καθορίσουν το μέλλον της Ρωσίας και τον ρόλο της στην ενεργειακή αγορά, 

αφού η άρχουσα ελίτ θα πρέπει να σταματήσει να θεωρεί την ενεργειακή βιομηχανία ως απλή 

πηγή εσόδων για το κράτος. Με αυτό το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και η Ε.Ε., 

τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα της ενεργειακής της εξάρτησης.  

                                                                 
41

 Konoñczuk, W. (2012) The Fragile Foundations of the Russian Oil Sector, European Energy Review, 11 Ιουνίου 2012, 

διατίθεται στη διεύθυνση: 
<http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id_mailing=282&toegang=6a9aeddfc689c1d0e3b9ccc3ab651
bc5&id=3739> [τελευταία πρόσβαση: 13-06-12] 


