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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε ένα οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που συνεχώς
μεταλλάσσεται ,προκύπτουν πεδία που επηρεάζουν ραγδαία την
οικονομική πορεία και τις διπλωματικές σχέσεις χωρών. Τα
κράτη,αποτελούν αναπόσπαστα μέλη ενός διεθνούς συστήματος ,που ο
υπερεθνικός χαρακτήρας πολιτικών οργανισμών (πχ Ε.Ε,ΟΗΕ ,ΝΑΤΟ ,
WTO κ.α) παρουσιάζεται πιο ισχυρός από την δύναμη των εθνικών
κυβερνήσεων σε αρκετές περιπτώσεις. Ανάλογα με τα πεδία πολιτικής ,ο
ρόλος του εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα διαφέρει και εμφανίζεται ,με
το κατά πόσο ο υπερεθνικός οργανισμός ή πολιτική οντότητα ακολουθεί
μία ενιαία πολιτική στα διάφορα πεδία (πχ νομισματική πολιτική της
Ε.Ε).1Για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ,η οποία αποτελεί μια κορυφαία
πολιτική και οικονομική ένωση κρατών , εμφανίζει μια τάση ,με την πάροδο
του χρόνου να παρουσιάζει μια όσο το δυνατόν κοινή πολιτική σε όλο και
περισσότερα πεδία σε σχέση με το παρελθόν ,προσπαθώντας να
εναρμονιστεί με τις επιταγές της εποχής και το ανταγωνιστικό περιβάλλον,
μέσα στο οποίο λειτουργεί.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε ένα ζήτημα ,αρκετά
σύγχρονο και αναδυόμενο, αυτόν της ενέργειας. Ο όρος «ενέργεια» έχει
διάφορες ερμηνείες ,που αφορούν κυρίως την πρωτογενή έννοια, την
διαδικασία που δίνει κίνηση-ώθηση στον ανθρώπινο οργανισμό ή σε
μηχανές για παράδειγμα, την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την
παραγωγική διαδικασία. Η ενέργεια στην παρούσα εργασία ,προσεγγίζεται
ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Ε.Ε και η Ρωσία
ξεχωριστά αλλά κυρίως εστιάζουμε στις σχέσεις των δύο πλευρών στο
ζήτημα.
Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες
παγκοσμίως την μεγαλύτερη πρόκληση για τις περισσότερες χώρες. Η
προσπάθεια, από την μεριά
των κρατών, εκμετάλλευσης και
χρησιμοποίησης φυσικών πόρων και αποθεμάτων ενέργειας ,όχι μόνο για
την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών ζήτησης αλλά κυρίως για την
βελτίωση της οικονομικής πορείας τους και σε κάποιες περιπτώσεις ,όπως
θα δούμε ,για την πολιτική τους επικράτηση σε επίπεδο διπλωματίας και
διεθνών σχέσεων , βρίσκεται στον πυρήνα του οικονομικού προγράμματος
των κυβερνήσεων των κρατών . Αναφέρουμε κυβερνήσεις των κρατών,διότι
το πεδίο της ενέργειας, για λόγους που θα προσεγγίσουμε παρακάτω πιο
διεξοδικά ,σε ότι αφορά την Ε.Ε , είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα εθνικά
συμφέροντα κυρίως.Την τελευταία σχεδόν εικοσαετία ,μπορούμε να
θέσουμε το χρονικό πλαίσιο ,μέσα στο οποίο η Ε.Ε ,μέσα από τα θεσμικά
1
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της όργανα ,προσπαθεί να διαμορφώσει μια κοινή ενεργειακή πολιτική και
να πέτυχει συγκεκριμένους στόχους ,προς όφελος της οικονομίας των
χωρών ,της ευημερίας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το δεύτερο μέρος της εργασίας που είναι
η περίπτωση της Ρωσίας. Η Ρωσία ,έχοντας
πλούσια ενεργειακά
αποθέματα ,είναι μία από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως ,που άρχισε να
χρησιμοποιεί την ενέργεια ,ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης.2 Από τις
καταβολές της ΕΣΣΔ (δεκαετία 1920 ),οι εξαγωγές ενέργειας από τα εδάφη
του κράτους σε άλλες χώρες ,ήταν μια πραγματικότητα ,με τα ποσοστά
αυτών συνεχώς να ανεβαίνουν ,με την πάροδο του χρόνου. Το οικονομικό
πρόγραμμα του Λένιν με τίτλο “New Economic Policy(NEP)” είχε σαν
βασικό πυλώνα την χρήση της ενέργειας για την οικονομική ανάπτυξη του
κράτους. Η Ομοσπονδία της Ρωσίας μετά το 1991 , αλλά κυρίως μετά την
άνοδο του Πούτιν στην εξουσία ,στις αρχές της χιλιετίας που διανύουμε,έχει
αναδειχθεί σε μια κορυφαία δύναμη παραγωγής και εξαγωγής ενέργειας
παγκοσμίως.Δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται μερικώς η
ολικώς ενεργειακά από την Ρωσική παραγωγή. Η Ε.Ε δεν αποτελεί
εξαίρεση ,καθώς αποτελεί τον βασικό εταίρο της Ρωσίας στο πεδίο της
ενέργειας και παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό εξάρτηση στα ενεργειακά
αποθέματα της Ρωσικής πλευράς.
Μία από τις βασικές θεματικές, που εξετάζουμε είναι αυτή η
εξάρτηση που παρατηρείται , και η προσπάθεια της Ε.Ε να απεμπλακεί
από αυτήν. Η ενεργειακή ασφάλεια και ο πλουραλισμός στις χώρες ,από τις
οποίες εισάγεται ενέργεια στην Ευρώπη αποτελούν καίρια ζητήματα στην
προσπάθεια αυτή. Το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο ,όσο προχωράει ο χρόνος
διότι οι ενεργειακές ανάγκες των χωρών ,είτε στο τομέα της κατανάλωσης,
είτε σε αυτόν της παραγωγής διαρκώς ανεβαίνουν και η απώλεια κεφαλαίου
για αγορά ενέργειας από την Ρωσία είναι σημαντική. Η προσπάθεια
μείωσης των χρημάτων που δαπανά η Ε.Ε ,σε συνδυασμό με την
απόκτηση τεχνογνωσίας είναι κίνητρα για την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να στηριχθεί περισσότερο στις δικές της δυνάμεις . Είναι όμως
αυτό κάτι που γίνεται στην πράξη ; Τουλάχιστόν, μπορεί μελλοντικά η Ε.Ε
να ανεβάσει τα επίπεδα παραγωγής της ,μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο
πολιτικής ; Ποιες οι δυσκολίες ; Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που
χρειάζονται απαντήσεις
σχετικά με την προσπάθεια της Ε.Ε για
απεξάρτηση από την Ρωσική πλευρά και επίτευξη της ενεργειακής
ασφάλειας.
Η συγκεκριμένη μελέτη ,δεν έχει ως στόχο μόνο να παρουσιάσει
περιγραφικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και μεταφορά ενέργειας,
την συμβολή του τομέα αυτού στην οικονομική πορεία των χώρων μέσα
από μακροοικονομικούς δείκτες (ΑΕΠ, τιμές κ.α.) και να κάνει μια ιστορική
2

Kenez, Peter (2006). A History of the Soviet Union from the Beginning to the End. Cambridge:
Cambridge University Press. pp. 47–48

5

αναδρομή στις σχέσεις των δύο χωρών στο ζήτημα αυτό. Βασικό μέλημα
είναι να εξεταστεί το παρόν και το μέλλον των σχέσεων σε επίπεδο
πολιτικής και διπλωματίας. Ένα μοντέρνο ζήτημα ,όπως αυτό των
ενεργειακών σχέσεων ,με μεγάλες προεκτάσεις που αφορούν και τρίτες
χώρες ,είναι συνδεδεμένο με διαφορετικά επίπεδα και πεδία πολιτικής . Η
ενέργεια με τον τρόπο που την αναλύουμε καταφέρνει και ενώνει
διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως φυσική ,γεωλογία ,χημεία,
οικονομικές επιστήμες και πολιτική ανάλυση, διεθνείς σχέσεις. Είναι μια
διαδικασία πολύπλευρη καθώς κατά την παραγωγική διαδικασία,
χρησιμοποιείται η πρώτη ύλη (άνθρακας ,αέριο κτλ.) για να παραχθούν
ενεργειακά προϊόντα, μέσα από τις συμβουλές ειδικών, στη συνέχεια τα
ενεργειακά αποθέματα/προϊόντα γίνονται αντικείμενα εμπορικής χρήσης με
στόχο το οικονομικό κέρδος ,ενώ σε υψηλό επίπεδο πολιτικής ,η ενέργεια
χρησιμοποιείται σαν εργαλείο άσκησης οικονομικής & εξωτερικής πολιτικής
και διπλωματίας από τα αρμόδια θεσμικά όργανα των εκάστοτε κρατών ή
οργανισμών.
Η εργασία είναι χωρισμένη σε 5 βασικές θεματικές ενότητες για την
πιο διακριτή παρουσίαση πληροφοριών ,στοιχείων ,αναλύσεων και
γεγονότων ,σε ένα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία.
Το εύρος της βιβλιογραφίας είναι μεγάλο και στηρίζεται σε reports των
αρμοδίων υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της ένωσης (Συμβούλιο
Υπουργών σε θέματα ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ) αλλά και αντίστοιχα της Ρωσικής Κυβέρνησης ,μέσω του
αρμόδιου υπουργείου. Πλούσια είναι και η αρθρογραφία ειδικών επιστημόνων ,καθηγητών πανεπιστημίων αλλά και πολιτικών προσώπων,
πάνω σε όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα αλλά και στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι δύο πλευρές ,με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα
πάνω στις ενεργειακές σχέσεις των δύο πλευρών ,μέσα από εξειδικευμένη
ανάλυση.
Στην πρώτη θεματική ενότητα επιλέχθηκε να γίνει μια ιστορική
περιγραφή των ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Περιγράφεται η ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων πάνω σε
ενεργειακά προϊόντα με χώρες της Ευρώπης που ξεκινούν από τα τέλη της
δεκαετίας 1950 και φτάνουν μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
το τελικό αποτέλεσμα χρόνιων ζυμώσεων και μετασχηματισμών μεταξύ των
Ευρωπαϊκών χωρών. Συνεπώς αρχικά οι σχέσεις τόσο στην ενέργεια όσο
και σε άλλα πεδία ανάμεσα σε Σοβιετικούς και Ευρωπαϊκές χώρες
αναπτύσσονται με μεμονωμένες συμφωνίες , καθώς η οικονομική και
πολιτική ένωση στην Ευρώπη βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. Η δημιουργία
πιο ολοκληρωμένης μορφής ένωσης στην Ευρώπη στην πορεία του
χρόνου, άρχισε να διαφοροποιεί την υφιστάμενη κατάσταση. 3Στην πρώτη
ενότητα,παρουσιάζονται επιπλέον όλα τα στατιστικά στοιχεία της ανάλυσης,
3
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μέσα από γραφήματα ,πίνακες που αφορούν την ενεργειακή παραγωγή και
κατανάλωση ,τις εισαγωγές και εξαγωγές και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία
που αφορούν τις δύο πλευρές τόσο σαν σύγκριση αλλά και μεμονωμένα, με
στόχο την εξ αρχής ενημέρωση για τα πραγματικά δεδομένα και στοιχεία
του θέματος.
Η δεύτερη και τρίτη θεματική ενότητα αφορούν τα ενεργειακά
προγράμματα της Ε.Ε και της Ρωσίας αντίστοιχα. Και στις δύο ενότητες,
έχει επιχειρηθεί να ακολουθηθεί παρόμοια δομή. Επικεντρωνόμαστε στην
εύρεση του πότε και πώς ξεκίνησε η κάθε πλευρά να αναπτύσσει
ενεργειακά προγράμματα και εμπορική δραστηριότητα πάνω σε ενεργειακά
προϊόντα. Γίνεται αναφορά στις σχέσεις με τρίτες χώρες πάνω στο ζήτημα,
που ουσιαστικά λειτουργούν σαν εναλλακτικές λύσεις ,πάνω στην
αντιμετώπιση της ενεργειακής εξάρτησης. Σημαντικό μέρος της ενότητας
αφορά την παρουσίαση των βασικών αρχών των προγραμμάτων ,των
πρακτικών που ακολουθούν για την επίτευξη των στόχων ,κυρίως
μακροπρόθεσμων. Σημαντική παρατήρηση που πρέπει να έχουμε υπόψιν
μας, είναι πώς τα αποτελέσματα των ενεργειών που αφορούν συμφωνίες,
όπως η κατασκευή αγωγών για την μεταφορά ενέργειας για παράδειγμα,
εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου και ενσωματώνονται στα επίσημα
στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύουν οι αρμόδιες αρχές. Η κάθε ενότητα
ασχολείται με την κάθε πλευρά που αντιστοιχεί με στόχο την ευδιάκριτη
παρουσίαση του κάθε προγράμματος ώστε στην πορεία να είναι πιο εύκολη
η σύγκριση που στοχεύουμε να επέλθει. Το εύρος των επίσημων
προγραμμάτων ενέργειας των δύο πλευρών είναι σημαντικό και έχει
επιχειρηθεί η όσο το δυνατόν πιο συνοπτική παρουσίαση της ενεργειακής
πολιτικής τους.
Η τέταρτη θεματική ενότητα αφορά τις ενεργειακές σχέσεις των δύο
μερών που εξετάζουμε. Τίθεται στο επίκεντρο η ανάπτυξη των ενεργειακών
συμφωνιών των δύο πλευρών ,κυρίως από το 2000 και μετά ,με την άνοδο
του Βλ. Πούτιν στην εξουσία της Ρωσίας. Ο Πούτιν έθεσε στην πρώτη
γραμμή της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής την ενεργειακή δύναμη
των Ρώσων, με αποτέλεσμα η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία να είναι
επιβεβλημένη για την ικανοποίηση των Ρωσικών συμφερόντων πάνω στο
ζήτημα. Εκείνη την περίοδο η Ε.Ε ,αρχίζει και δίνει ακόμα μεγαλύτερη
έμφαση στο ενεργειακό πεδίο με απώτερο στόχο την κοινή ενεργειακή
πολιτική. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια προσέγγιση να διαπιστωθεί σε
ποιο σημείο βρίσκονται οι σχέσεις αυτήν την περίοδο μετά από τις
σημαντικές εξελίξεις στο γεωπολιτικό κομμάτι της περιοχής της Ανατολικής
Ευρώπης από το 2009 και μετά αλλά και στην διεύρυνση της εμπορικής
δραστηριότητάς των δύο πλευρών σε τρίτους πόλους. Γίνεται παρουσίαση
της συνεργασίας-διαβούλευσης των δύο πλευρών σε θεσμικό επίπεδο ,μια
εξιστόρηση συνεχούς δραστηριότητας -συναντήσεων κορυφαίων πολιτικών
και θεσμικών οργάνων στη βάση διαμόρφωσης και εκτέλεσης κατά
περίπτωση πολιτικών προγραμμάτων από κοινού.
7

Ο σύγχρονος χαρακτήρας του θέματος και άλλοι παράγοντες που
αναλύονται ,δίνουν κυρίως μια κατεύθυνση (roadmap) και λιγότερο
ουσιαστικά αποτελέσματα στις διμερείς σχέσεις . Το περιεχόμενο της
ανάλυσης έχει ως στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα πάνω στο παρόν και
το μέλλον του ζητήματος ,που κυριαρχεί στην ατζέντα των δυο πλευρών
μέσα από την μελέτη ακαδημαϊκών άρθρων και βιβλιογραφίας, που
εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο πεδίο και στοχεύουν στην παρατήρηση
των χαρακτηριστικών που διέπουν τις ενεργειακές σχέσεις. Στην τελευταία
ενότητα ενσωματώνονται συμπεράσματα και προβληματισμοί ,που έχουν
εξαχθεί από την έρευνα με βασικό μέλημα την παγίωση μιας θέσης από την
δική μου μεριά για το θέμα της εργασίας.
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2.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΕ-ΡΩΣΙΑΣ
Η ανάπτυξη του θέματος των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ε.Ε
τοποθετείται σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης εξωτερικής πολιτικής των δύο
μερών. Ο ολοένα και αναδυόμενος τομέας της ενέργειας στο διεθνές
οικονομικό & πολιτικό προσκήνιο ,εντάσσεται σε ένα μακρύ κατάλογο
επιμέρους πολιτικών που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική των δύο
μερών. 4Είναι γεγονός, πως η ενεργειακή δύναμη των Ρώσων για
παράδειγμα χρησιμοποιείται σαν ένα στρατηγικό όπλο για να επιτευχθούν
βαθύτεροι πολιτικοί στόχοι ,όπως η ισχυροποίηση της χώρας στο διεθνές
πεδίο δράσης. Στόχος της εργασίας δεν είναι μόνο η παρουσίαση της
ενεργειακής πολιτικής των δύο πλευρών και το πώς συσχετίζονται ,αλλά και
το πως ο τομέας αυτός στηρίζει γενικότερα την πολιτική που ακολουθούν οι
χώρες σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών
άρχισαν να εξελίσσονται σταδιακά και εξαρτώμενες από το διεθνές
περιβάλλον και την αλλαγή συσχετισμών(Ψυχρός Πόλεμος, διάλυση ΕΣΣΔ
κ.α.).Με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκε μια εμβάθυνση στην
συνεργασία και στον διάλογο που ουσιαστικά έχει φέρει το επίπεδο των
σχέσεων στο σημερινό σημείο.
Αρχικά πρέπει να αναφερθούμε στην ιστορικότητα εμφάνισης αυτού
του είδους της πολιτικής ανάμεσα στις δύο πλευρές .Η παρούσα εργασία
επρόκειτο να επικεντρωθεί στην περίοδο από αρχές του 2000 μέχρι και
σήμερα που παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στον τομέα .
Η ταχεία ανάπτυξη της Ρωσίας στον τομέα αυτό επήλθε μετά την
διάλυση της ΕΣΣΔ και κυρίως με την άνοδο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην
εξουσία το 2000. Η επιρροή του Ψυχρού πολέμου στις σχέσεις Ε.Ε και
Ρωσίας ήταν δεδομένη. Η σύγκρουση ΗΠΑ και ΕΣΣΔ δεν άφησε
ανεπηρέαστη και την σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ,η οποία βέβαια σαν
ενιαία πολιτική οντότητα συγκροτήθηκε σταδιακά.
Το γεγονός πως οι Ευρωπαϊκές χώρες που ανήκαν στην ΕΟΚ και
στην μετέπειτα μετεξέλιξη αυτής ,τάσσονταν με το μέρος των ΗΠΑ τόσο με
οικονομικές και πολιτικές συμφωνίες καθιστούσε δύσκολη την επαφή ΕΣΣΔ
-Ευρώπης και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους. Οι πρώτες
εμπορικές επαφές σε ενεργειακό επίπεδο χρονολογούνται στο 1957 , όπου
η κρατική Ιταλική εταιρεία ΕΝΙ, παρά το βέτο αμερικανικών και αγγλικών
εταιρειών ,σύναψε ιστορική συμφωνία με την ΕΣΣΔ στην μεταφορά
πετρελαίου και υδρογονανθράκων. Στα τέλη της δεκαετίας 1960
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υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία με χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία,
η Γερμανία (μέσω της εταιρείας Ruhrgas) και η Ιταλία (ENI) που αφορούσε
την παροχή φυσικού αερίου από την περιοχή της Ρωσίας σε Ευρωπαϊκό
πεδίο.
Η δεκαετία 1970 ,αποτέλεσε ουσιαστικά την απαρχή της ενεργειακής
εξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία με την κατασκευή των πρώτων
υποδομών για την αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας. Την δεκαετία
αυτή,εμφανίστηκαν οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 & 1979 5,που
οδήγησαν την Ευρώπη στο να αρχίζει να στρέφεται σε εναλλακτικές λύσεις
σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό της. Το εμπάργκο πετρελαίου που
ανακήρυξαν οι «πλούσιες» σε αποθέματα αραβικές χώρες ,που είχαν
συγκροτήσει τον Οργανισμό Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών
(OAPEC) οδήγησε την Ευρώπη να ασχολείται με όρους όπως η ενεργειακή
ασφάλεια και ο ενεργειακός πλουραλισμός, στον οποίο εντασσόταν και η
Ρωσία. Μέχρι και το τέλος της ΕΣΣΔ και του Ψυχρού πολέμου η επαφή των
δύο πλευρών στον τομέα αυτό κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα. Όμως αυτό
που είχε επιτευχθεί ήταν το ξεκίνημα μιας αλληλεπίδρασης και ενός
διαλόγου για περαιτέρω συνεργασία που έγινε πράξη με την πάροδο του
χρόνου. Η Ρωσία ,ως αναδυόμενη δύναμη στον συγκεκριμένο χώρο είχε να
αντιμετωπίσει ήδη ισχυρές χώρες με μεγάλο δίκτυο ενεργειακής
υποστήριξης όπως οι ΗΠΑ, οι Αραβικές και Ασιατικές χώρες. Η αντιστροφή
των συσχετισμών άρχιζε να λαμβάνει χώρα με την ριζική πολιτειακή
αλλαγή, που έλαβε χώρα στην Ρωσία ,με τον κρατικό παρεμβατισμό να
δίνει την θέση του στην φιλελευθεροποίηση του κράτους από το 1991 και
μετά.
Ο διάλογος για το ζήτημα της ενέργειας άρχισε επίσημα το
1986,όταν ο τότε πρωθυπουργός της Ολλανδίας R.Ljubbers πρότεινε την
ένταξη της ΕΣΣΔ στην ατζέντα της Ένωσης ,κάτι που τελικά άρχισε να
παίρνει σάρκα και οστά το 1991 με την ένταξη της Ρωσίας στο “European
Energy Chapter” ,το οποίο εμπεριείχε τόσο διεθνείς κανονισμούς σχετικά
με τον ενεργειακό παράγοντα όσο και τις χώρες που είχε η ΕΕ ενεργειακές
σχέσεις (κυρίως της Ευρ-Ασίας).Το 1994 είναι μια σημαντική χρονιά στις
σχέσεις των δύο πλευρών και στις ενεργειακές σχέσεις
καθώς
υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας ειδικά μεταξύ της Ε.Ε και της Ρωσίας
6(Partnership & Cooperation Agreement) ,που αποτέλεσε και την νομική
υποστήριξη του διαλόγου που είχε ξεκινήσει προς μια κατεύθυνση
εμβάθυνσης των Ευρώ-Ρωσικών σχέσεων. Αυτή η συμφωνία τέθηκε σε
ισχύ από το 1997 και αφορούσε εκτός των άλλων πρόβλεψη για το πώς και
πότε θεσμικά θα συνεργάζονται οι δύο πλευρές μέσων των αντιπροσώπων
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τους .Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το πιο κομβικό σημείο που
ισχυροποίησε αυτούς τους δεσμούς, αποτέλεσε η υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στις 711 Φεβρουαρίου 1999 αλλά και
η υπογραφή από μέρους της Ρωσίας του πρωτόκολλου του Κιότο.
H περίοδος που εξετάζουμε είναι μετά το 2000, όταν η Ρωσική
κυβέρνηση του Πούτιν έδωσε άλλη βαρύτητα στο ζήτημα στην προσπάθεια
8«ηγεμονικής» επικράτησης της, ειδικά με τα τεράστια ενεργειακά
αποθέματα που διαθέτει. H παρατήρηση σε μακροοικονομικούς δείκτες της
Ρωσίας φανερώνει την επιρροή που είχε η έμφαση της οικονομικής
ανοικοδόμησης της στον συγκεκριμένο τομέα.
Η τεράστια αύξηση εξαγωγής φυσικού αερίου, και άλλων ενεργειακών
προϊόντων κυρίως προς την Ε.Ε αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
λόγους που κατέστησαν την Ρωσία τον βασικότερο οικονομικό εταίρο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε σημείο ενεργειακής εξάρτησης. Την ίδια
περίοδο είναι που η Ε.Ε αρχίζει και δίνει μεγάλη σημασία στην ενέργεια κάτι
που φάνηκε από τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην Λισαβόνα το 2007 και
τον σχεδιασμό για την δράση και τους στόχους μέχρι το 2020 και πιο μετά
με τελικό ορίζοντα το 2050.Ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της
πολιτικής που χτίζει η Ευρώπη είναι ,η αύξηση του ανταγωνισμού και η
σταδιακή απεξάρτηση από την Ρωσική παραγωγή ενέργειας και η στροφή
τόσο στην αύξηση της παραγωγής στο Ευρωπαϊκό έδαφος μέσω κυρίως
των ανανεώσιμων πηγών αλλά και σε εναλλακτικές πηγές από χώρες εκτός
Ε.Ε.

2.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΠΛΕΥΡΩΝ
i)ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στην πρώτη ενότητα, πέρα από την παρουσίαση της ιστορικότητας των
ενεργειακών σχέσεων και της αναφοράς στην τωρινή κατάσταση, κρίνεται
σκόπιμη η παρουσίαση των παραγωγικών δυνατοτήτων των δύο πλευρών
με αριθμούς και επίσημα στατιστικά στοιχεία, ώστε να γίνει σε μεγαλύτερο
βαθμό αντιληπτή η δυναμική της κάθε πλευράς και οι κύριοι λόγοι που
παρατηρείται αυτή η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
Ρωσικά ενεργειακά αποθέματα. Οι κύριες μορφές ενέργειας που παράγονται
και βρίσκονται στα στατιστικά στοιχεία είναι το αργό πετρέλαιο, το φυσικό
7
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αέριο ,η ηλεκτρική ενέργεια (που εκφράζεται πολλές φορές και μέσα από τις
ανανεώσιμές πηγές καθώς μέσα από την αδιάκοπη δύναμη φυσικών
στοιχείων, όπως νερό, ήλιος αέρας παράγεται ηλεκτρική και κινητική
ενέργεια).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας
ενέργειας (πετρελαίου και αερίου) και ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής,
περιβάλλεται δε από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως αποθέματα πετρελαίου και
φυσικού αερίου (Ρωσία, λεκάνη της Κασπίας, Μέση Ανατολή και Βόρεια
Αφρική) 9.Η Ευρώπη ,όντας μια περιοχή με χαμηλά ενεργειακά αποθέματα σε
σύγκριση με άλλες ηπείρους, δεν μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές της
ανάγκες μόνη της και η στροφή σε άλλες λύσεις αποτελούσε και συνεχίζει να
είναι μονόδρομος.To 2007 η Ε.Ε εισήγαγε 82% του πετρελαίου της και 57%
του φυσικού αερίου που κατανάλωνε. Η Ευρώπη είναι η πιο σημαντική
αγορά ενέργειας προς την οποία κατευθύνεται το ρωσικό φυσικό αέριο. Το
2011, περίπου το 53% των συνολικών εξαγωγών φυσικού αερίου της
ελεγχόμενης από τη ρωσική κυβέρνηση εταιρίας υδρογονανθράκων
Gazprom διοχετεύθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 υπολογίστηκε
πως κάτι παραπάνω από το μισό της ενέργειας που καταναλώνεται στην
Ευρώπη(53,6%) ,είναι ενέργεια που εισάγεται. Μέσα σε μια δεκαετία (20042014) η συνολική ενεργειακή παραγωγή στην Ε.Ε μειώθηκε κατά 17.3 %.
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Για να αντιληφθούμε καλύτερα τα επίπεδα παραγωγής ενέργειας στην
Ε.Ε ,ο παραπάνω πίνακας από την Eurostat ,είναι ενδεικτικός της πορείας
που ακολούθησε μέσα σε μια δεκαετία από το 2004 μέχρι το τέλος του
2014 ,η ενεργειακή παραγωγή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε πως η συνολική παραγωγή
πετρελαίου της Ε.Ε φτάνει τους 771 εκατομμύρια τόνους ενώ μια δεκαετία
πίσω η συνολική παραγωγή ήταν 931.7 εκατ. τόνοι. Η συνεισφορά των
χωρών στην παραγωγή ποικίλει. Στην κορυφαία πεντάδα της σχετικής
κατηγορίας ,βρίσκονται κατά σειρά Γαλλία, Γερμανία ,Μεγάλη Βρετανία,
Πολωνία και Ολλανδία. Ενώ χώρες όπως Εσθονία, Κροατία,Κύπρος,
Μάλτα, Λουξεμβούργο παρουσιάζουν ελάχιστη έως μηδαμινή συνεισφορά
στην συνολική παραγωγή.
Στον πίνακα παρατηρούμε πως η Νορβηγία παρουσιάζει υψηλά
επίπεδα παραγωγής ενέργειας ,όντας μάλιστα στις 10 πρώτες χώρες σε
παραγωγή πετρελαίου στον κόσμο και στις κορυφαίες σε φυσικό αέριο. H
συμμετοχή της σε οργανισμούς ελεύθερου εμπορίου αγαθών και
υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕFTA,EEA) είναι σημαντική και για
την Ε.Ε καθώς μπορεί και βρίσκει εναλλακτική λύση σε μια πλούσια σε
αποθέματα ευρωπαϊκή χώρα ,στην προσπάθεια αποκόλλησης από την
εξάρτηση της με την Ρωσία.
Κύριο χαρακτηριστικό είναι πως πλέον έχει γίνει μια σημαντική στροφή
προς τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ,όπως φαίνεται από
την τελευταία στήλη. Είναι φανερό πως τόσο η εξάρτηση στο πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο από άλλες πηγές ,όσο και η δυνατότητα που έχουν αρκετές
Ευρωπαϊκές χώρες να εκμεταλλευτούν τις δυνάμεις της φύσης ,τις ωθεί σε
αυτό το πεδίο. Συνολικά παρατηρούμε πως το 2014 το 29.3 % της
συνολικής ενέργειας αντιστοιχεί στην πυρηνική ενέργεια (nuclear
energy),ενώ οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσωπεύουν το 25,4 % και
ακολουθούν τα στερεά καύσιμα , το φυσικό αέριο και το αδιύλιστο
πετρέλαιο.

13

Στις ανανεώσιμες πηγές από το γράφημα προκύπτει πως η βιομάζα
και ο υδροηλεκτρισμός συνεισφέρουν πιο δυναμικά στην άνοδο της
παραγωγής.
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Tο παραπάνω γράφημα είναι ενδεικτικό της έμφασης που δίνει η Ευρώπη
στην ενεργειακή της στρατηγική. Σε αυτό φανερώνεται η ανάπτυξη της
παραγωγής όλων των πεδίων. Παρατηρούμε πως μόνο στις ανανεώσιμες
πηγές από το 2004 έως το 2014 παρατηρείται άνοδος ,ενώ στις άλλες
πτώση ,κάτι που συμβαδίζει με το βασικό πυλώνα της νέας ενεργειακής
στρατηγικής που τοποθετεί στο επίκεντρο ,τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Συμπληρωματικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει
διεξοδικά από το 2004 έως το 2014 ,την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές από τις Ευρωπαϊκές χώρες.
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Ο αναλυτικός πίνακας (πάνω) παρουσιάζει από το 2004 έως το
2014 τις εισαγωγές της συνολικής ενέργειας(primary energy) σε
εκατομμύρια τόνους στις χώρες της Ε.Ε. Το 2014 παρατηρούμε μια σχετική
μείωση σε σχέση με το 2004 ,κάτι που οφείλεται στην εφαρμογή των
ενεργειακών προγραμμάτων με την προσπάθεια ενίσχυσης της
παραγωγής, ενώ να τονιστεί η σημαντικότητα της διεύρυνσης (10+2 )της
Ε.Ε που αύξησε τις ανάγκες της ένωσης αλλά και την παραγωγή ιδιαίτερα
με χώρες των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης. Οι μεγαλύτερες
χώρες της Ευρώπης βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής
στήλης.Συνεπώς χώρες όπως η Γερμανία ,η Ισπανία και η Γαλλία που
συνεισφέρουν τα μέγιστα στην συνολική παραγωγή ,εισάγουν και
περισσότερο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Η Νορβηγία αλλά και η Δανία
έχουν αρνητικό πρόσημο στους δείκτες κάτι που φανερώνει πως δεν
εισάγουν ενέργεια και αποτελούν ισχυρές χώρες την παραγωγή
ενέργειας,την οποία δεν διατηρούν για την κάλυψη της εσωτερικής τους
ζήτησης αλλά την εξάγουν με στόχο την εμπορική τους διεύρυνση. Στις
χαμηλότερες θέσεις της σχετικής λίστας βρίσκονται μικρές πληθυσμιακά και
γεωγραφικά χώρες ,που δεν παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ζήτησης και
κατανάλωσης.
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Σχετικά με την ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε ,ο παραπάνω πίνακας
είναι κατατοπιστικός σχετικά με τις χώρες από τις οποίες προέρχεται η
ενέργεια που καταναλώνει η Ε.Ε στις τρείς βασικές μορφές της .Σε στερεά
καύσιμα, αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ο μεγαλύτερος εταίρος της Ε.Ε
είναι η Ρωσία όλη αυτή την περίοδο. Από το 2000 που ξεκίνησε ο
¨ενεργειακός διάλογος¨ μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας παρατηρείται ραγδαία
αύξηση των εξαγωγών ενέργειας της Ρωσίας στην Ευρώπη. Όπως
αναφέρθηκε και πρωτύτερα η Νορβηγία στις κύριες μορφές ενέργειας
(πετρέλαιο και φυσικό αέριο) αποτελεί τον δεύτερο βασικότερο εμπορικό
εταίρο της Ένωσης καθώς τα τρομερά ενεργειακά αποθέματα της χώρας
στην Βόρεια Ευρώπη την έχουν καταστήσει ιδιαίτερη κρίσιμη για τον
ενεργειακό εφοδιασμό της ένωσης. Οι υπόλοιπες χώρες είναι στην
συντριπτική τους πλειοψηφία, κράτη εκτός Ευρώπης. Χώρες της Αφρικής
και της Μ. Ανατολής, όπως Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ Λιβύη ,Ιράκ
κ.α. είναι παραδοσιακοί τροφοδότες της Ευρώπης αλλά και άλλων
περιοχών παγκοσμίως.
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ii) Ομοσπονδία της Ρωσίας
H Ρωσία αποτελεί την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα αργού πετρελαίου
και φυσικού αερίου στον κόσμο, ενώ μεγάλο μέρος της ενέργειας που
παράγει είναι υδρογονάνθρακες. Το 2015 το 43 % των εσόδων της
οικονομίας της Ρωσίας προήλθε από την παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Η ποσότητα φυσικού αερίου ,που παρήγαγε το 2015 η
Ρωσία ,φτάνει τα 22.4 τρις κυβικά μέτρα. Μεγάλο μέρος αυτής της
ποσότητας διοχετεύεται στην Ε.Ε . Το 2015 το 75% των εξαγωγών φυσικού
αερίου της Ρωσίας , αφορούσε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα
βασικά ενεργειακά στοιχεία για το 2015 ,η Ρωσία αποτελεί την τρίτη
μεγαλύτερη δύναμη στην πυρηνική ενέργεια με μεγάλη πρόοδο στην
κατασκευή πυρηνικών σταθμών καθώς μαζί με την Κίνα παρουσιάζουν την
πιο έντονη δράση στους υπό κατασκευή σταθμούς με βάση έρευνα τον
Αύγουστο του 2016.Ενώ παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία
χρόνια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίως μέσω συνεργασίας με την
Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ε.Ε με χαμηλά αποτελέσματα ,μέχρι τώρα στην
παραγωγή και αποδοτικότητα.
ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
H πιο προβεβλημένη μορφή ενέργειας που παράγεται στην Ρωσία είναι
αυτή του φυσικού αερίου, όμως πολύ σημαντικό για το οικονομικό
«οικοδόμημα» της είναι η παραγωγή πετρελαίου στην οποία, όπως
παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα, παρατηρείται μια συνεχή αύξηση
της παραγωγής.
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Το παραπάνω αναλυτικό γράφημα, παρουσιάζει τις χώρες, που
αποτελούν τους τελικούς προορισμούς των εξαγωγών του ρωσικού αργού
πετρελαίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών βρίσκονται σε Ευρωπαϊκό
έδαφος (εντός και εκτός ΕΕ) ,ενώ σημαντικό μερίδιο αφορά χώρες της
Ασίας ,στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής πολιτικής «Go East» που αφορά την
στροφή της Ρωσίας στην αγορά της Ασίας και έχει ξεκινήσει με μεγαλύτερη
ένταση από το 2013 από την Ρωσική πλευρά. Από τα στοιχεία
παρατηρούμε πως η πρώτη χώρα στη σχετική λίστα είναι η Κίνα, δείγμα
της αλλαγής πλεύσης ,που ακολουθεί η Ρωσία στην ενεργειακή πολιτική. Η
Γερμανία και η Ολλανδία ακολουθούν. Η Γερμανία ,όπως θα παρουσιαστεί
και παρακάτω σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί αυτόνομη πολιτική με την
υπογραφή συμφωνιών με την Ρωσία κάτι που αποτελεί βασική αιτία αυτών
των αποτελεσμάτων. Ενώ σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν οι χώρες της
Ευρ-Ασίας ,οι οποίες και αποκαλούνται στην βιβλιογραφία ως και χώρες
μεταφοράς ενέργειας 10(transit countries),καθώς είναι οι γείτονες χώρες με
την Ρωσία και μέσω αυτής διαχέονται οι ποσότητες ενέργειας στην
υπόλοιπη Ευρώπη.

10

Σαν χώρες μεταφοράς ενέργειας ,λογίζονται κυρίως χώρες της περιοχής της Ευρ-ασίας ,οι
οποίες έχουν δημιουργήσει και την «Ευρ ασιατική Οικονομική Κοινότητα» στις οποίες μετέχουν :
Ρωσία, Λευκορωσία, Κιργιστάν, Κιργισία, ενώ ως παρατηρητές είναι τα κράτη της Ουκρανίας, της
Μολδαβίας και της Αρμενίας. Το Ουζμπεκιστάν το 2008 αποσύρθηκε από την κοινότητα.
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ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η Ρωσία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον
κόσμο .Το φυσικό αέριο όπως θα δούμε αναλυτικά ,αποτελεί σημαντικό
εργαλείο άσκησης οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής
κυβέρνησης. Στην παραγωγή φυσικού αερίου συμμετέχουν εταιρείες,οι
οποίες ανήκουν (με ξεχωριστούς τρόπους) στο κράτος .Το παραπάνω
διάγραμμα παρουσιάζει την ποσότητα φυσικού αερίου που έχει παραχθεί
και το μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από τις εταιρείες παραγωγής
ενέργειας μέχρι το 2014.
2015 η παραγωγή ανήλθε στα 635 δις κυβικά μέτρα, κάτι λιγότερο
από τα 640 δις κυβικά μέτρα το 2014. Στους πρώτους εννιά μήνες του
2016,οι επίσημοι δείκτες κατέγραψαν μείωση της παραγωγής κατά 1% σε
σχέση με το 2015. Παρατηρείται μια σταθερή μικρή πτώση των ποσοστών
τα τελευταία χρόνια,όπως γίνεται εμφανές και στην παραγωγή της
Gazprom. Αυτά τα νούμερα είναι χαμηλότερα από αυτά στο 2013 ,όπου η
Ρωσική παραγωγή φυσικού αερίου ανερχόταν στα 684 δις κυβικά μέτρα.
Υπολογίζεται πως το 2015 η παραγωγή της Ρωσικής υπερδύναμης
μειώθηκε σχεδόν 10 % σε σχέση με το 2014. Παρ΄ όλα αυτά , τα ενεργειακά
αποθέματα της Ρωσικής εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά Μ.Ο σχεδόν το
17-20 % των παγκοσμίων αποθεμάτων αερίου παγκοσμίως, κάτι που
δείχνει πως ακόμα και σε περιόδους χαμηλότερης παραγωγής η δυναμική
της Ρωσικής ενεργειακής παραγωγής είναι υπαρκτή.
11Tο

11

Statista.com , Statistics – International Energy Agency ,United Nations Statistics , Gazprom.com
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Το παρακάτω γράφημα είναι ενδεικτικό της δυναμικής των Ρώσων
στο φυσικό αέριο ,παγκοσμίως, καθώς με τωρινά δεδομένα είναι με
διαφορά η «πλουσιότερη» χώρα σε αποθέματα φυσικού αερίου, καθώς με
έρευνα,που έγινε ,σχεδόν 1.7 τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου βρίσκονται
στην επικράτεια της Ρωσίας. Ακολουθούν οι σταθερά ισχυρές χώρες της Μ.
Ανατολής και οι ΗΠΑ. Η επάρκεια φυσικού αερίου της Ρωσίας σε σχέση με
τις ανταγωνίστριες δυνάμεις ΗΠΑ και Κίνα είναι πολύ μεγαλύτερη και
προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην Ρωσική πλευρά καθώς δεν
αναγκάζεται να αγοράζει μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να την πουλάει
έπειτα στις άλλες αγορές ,όπως γίνεται στις άλλες χώρες.Μειώνει το κόστος
που απαιτείται για αγορά ενέργειας καθώς χρησιμοποιεί τα δικά της
ενεργειακά αποθέματα.

Οι χώρες που προμηθεύονται από την Ρωσία ,δεν εφοδιάζονται απλώς με
φυσικό αέριο αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι πλήρως εξαρτημένες από
τα ενεργειακά της αποθέματα ,που σημαίνει ότι χωρίς την ρωσική ενέργεια
δεν μπορούν να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση.
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Τα άνω γραφήματα παρουσιάζουν τα ποσοστά εξάρτησης χωρών στο
φυσικό αέριο της Ρωσίας για το 2014 & 2015. Η Γερμανία ,η Τουρκία και η
Ιταλία βρίσκονται σε περίοπτη θέση μεμονωμένα στη σχετική κατηγορία. Το
γεγονός ,πώς οι κατασκευασμένοι αγωγοί ,που μεταφέρουν φυσικό αέριο
από την Ρωσία στην Ευρώπη καταλήγουν σε αυτές τις χώρες ,δικαιολογεί
τα ποσοστά αυτά .Ενώ χώρες όπως Ουκρανία ,Λευκορωσία και άλλες
γείτονες χώρες ,είναι εξαιρετικά εξαρτημένες από την παραγωγή της
Ρωσίας και λογίζονται και ως χώρες μεταφοράς ενέργειας (transit
23

countries),όπως αναφέραμε παραπάνω, γεγονός που
σημαντικούς δρώντες στο ενεργειακό πεδίο που εξετάζουμε.

τις

καθιστά

H Ρωσία, όπως προαναφέραμε έχει δώσει έμφαση σε μορφές
ενέργειας όπως το αέριο και το αργό πετρέλαιο, όμως δεν παύει να
αποτελεί σημαντική δύναμη στην παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας
όπως : ηλεκτρική ενέργεια, άνθρακας και πυρηνική ενέργεια. Η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται κυρίως και με χρήση άλλων μορφών
ενέργειας(πετρέλαιο, αέριο και άνθρακας) ενώ γίνεται προσπάθεια με μικρή
αποτελεσματικότητα σε σχέση με άλλες χώρες για ανάπτυξη ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (υδρο-ηλεκτρική και ηλιακή). Η Ρωσία κυρίως
χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψει τις ενεργειακές της
ανάγκες. 12Το 2013 συνολικά η ηλεκτρική ενέργεια στη Ρωσία, έφτανε στο
1 giga-kwh (kilowatthours) με τα 878 από αυτές να χρησιμοποιούνται στο
εσωτερικό της χώρας. 18 δις kwh εξήγαγε ενώ εισήγαγε 5 δις kwh.
Αυτή την περίοδο η Ρωσία κατέχει σχεδόν 27 εκατομμύρια kilowatt
πυρηνικής ενέργειας και 36 σταθμούς πυρηνικής ενέργειας σε 10
διαφορετικές περιοχές.To πλάνο της Ρωσίας εστιάζει σε περαιτέρω
ανάπτυξη του εξοπλιστικού - πυρηνικού προγράμματος σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα σχεδόν τριακονταετίας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι τo
2050 ,45 με 50 % της συνολικής παραγωγής να είναι πυρηνική μορφή
ενέργειας ,κάτι που απαιτεί επενδύσεις για τη δημιουργία νέων πυρηνικών
σταθμών. Από την 1η Οκτωβρίου του 2016 ,επτά νέοι πυρηνικοί
σταθμοί,βρίσκονται σε ισχύ με συνολική αποδοτικότητα 5.904 MWe.
Συνολικά η στόχευση είναι μέχρι το 2020 η παραγωγή να ανέβει στα 28.000
MWe.
Η παραγόμενη ενέργεια των δύο πλευρών ,αποτελεί το κύριο εργαλείο
διαμόρφωσης της ενεργειακής πολιτικής. Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία
αποτελούν εργαλεία διαμόρφωσης των πολιτικών των δύο πλευρών τόσο
μεμονωμένα ,όσο και αμφίδρομα. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα των χωρών
της Ευρώπης αλλά και της Ε.Ε σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του
ιδιωτικού παράγοντα δίνουν όλο και περισσότερη βαρύτητα στην αύξηση
της παραγωγής και στην επίτευξη ενός πλουραλισμού στις χώρες που θα
έχουν εταιρική-εμπορική σχέση. Ο λόγος είναι η αύξηση των εξαγωγών που
θα βελτιώσει την οικονομική πορεία αυτών ,αλλά και τη σύσφιξη των
σχέσεων με τρίτες χώρες. Ανάλογα με τα αποθέματα και τις δυνατότητες
των χωρών αλλά και με την τεχνογνωσία που κατέχουν,τα επίπεδα
παραγωγής διαφέρουν ανά έτος και κατά περίπτωση ,συνεπώς εξετάζουμε
κατά χρονικές περιόδους ή κατά Μ.Ο τα στοιχεία ώστε να εξαχθούν πιο
συγκεντρωτικά αποτελέσματα .

12

OECD.data.org (Electricity generation, Russian Federation)
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Μια επιτυχημένη ενεργειακή -οικονομική πολιτική ,πρέπει να αποδίδει
οφέλη στις χώρες ,ώστε μακροπρόθεσμα να βελτιώνουν την θέση τους στο
συγκεκριμένο πεδίο. Από τα στοιχεία προκύπτει πως η Ρωσία βρίσκεται σε
ευνοϊκή θέση σχετικά με το θέμα της παραγωγής αλλά είναι και σημαντικά
εξαρτημένη από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση που έχει
ανοίξει για το αν είναι εύκολη η σταδιακή απεξάρτηση της ΕΕ από τα
ενεργειακά αποθέματα της Ρωσίας ,πρέπει να αντιστραφεί και για την
περίπτωση της Ρωσίας ,με δεδομένο πως το 70 % των εξαγωγών Ρωσικής
ενέργειας κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,συνεπώς είναι
αναγκαία η διατήρηση σταθερών σχέσεων μεταξύ τους.
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε
3.1 Ιστορική εξέλιξη ενεργειακής πολιτικής στην Ε.Ε
Το ζήτημα της ενέργειας αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο δράσης και
αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση για την Ευρώπη. Η
προώθηση της συνεργασίας ήταν εξ ΄αρχής το κρίσιμο ζήτημα και αυτό
άρχισε να διαφαίνεται από τις αρχικές προσπάθειες σχηματισμού
οικονομικής ένωσης. Μάλιστα οι πρώτες συμφωνίες για οικονομική
συνεργασία σχετίζονταν με πρώτη ύλη και παραγωγή μορφής ενέργειας.
13Στις
18 Απριλίου του 1951 υπογράφηκε η Συνθήκη του Παρισιού που
προέβλεπε την σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και
Χάλυβα(ΕΚΑΧ) ανάμεσα σε 6 χώρες (Γαλλία ,Ιταλία ,Δυτική Γερμανία,
Λουξεμβούργο ,Βέλγιο, Κάτω Χώρες-Ολλανδία) ,με στόχο η παραγωγή και
εμπορία του άνθρακα και χάλυβα να τεθεί υπό κοινή διαχείριση από τις
παραπάνω χώρες. Την προσπάθεια αυτή διαδέχθηκε μια ακόμα
πρωτοβουλία για κοινό έλεγχο και διαχείριση μιας άλλης μορφής
ενέργειας,της πυρηνικής . Η (ΕΥΡΑΤΟΜ) -Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής
Ενέργειας ,που ιδρύθηκε με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης στις
25 Μαρτίου 1957,σε μια περίοδο ιδιαίτερα θερμή, όπως ήταν αυτή του
Ψυχρού Πολέμου ,θέλησε να τοποθετήσει σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της
ενέργειας σε διπλωματικό και οικονομικό πεδίο. Γενικώς στα πρώτα χρόνια
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τις όποιες μορφές παρουσιαζόταν ,ακόμα
και σαν πιο ολοκληρωμένη (Ε.Ο.Κ) τόσο το ενδιαφέρον αλλά και η δράση
πάνω στο ζήτημα ήταν περιορισμένη.
Η διεθνής και Ευρωπαϊκή Κοινότητα ,άρχισε να εστιάζει στην
κρισιμότητα της ενεργειακής διαχείρισης και επαρκή εφοδιασμού μετά τις
πετρελαϊκές κρίσεις του 1973/1974 και του 1979.14Στις 17 Σεπτεμβρίου του
1974 μια νέα στρατηγική σε θέματα ενέργειας εγκαινιάστηκε για την
κοινότητα που έθεσε κατευθυντήριες γραμμές τόσο στο τομέα της
προσφοράς ενέργειας -μεγαλύτερη παραγωγή υδρογονανθράκων και
στερεών καυσίμων όσο και στην ορθολογικότερη και όχι αλόγιστη χρήση
ενέργειας.
Στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 1987 αλλά και στη συνθήκη του
Μάαστριχτ το 1992 ,δεν δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θα
αφορά την ενέργεια με πιθανή ενισχυμένη πρωτοβουλία από τα θεσμικά
όργανα και τα κράτη-μέλη. Ο λόγος ήταν η άρνηση κρατών-μελών με
πλούσια αποθέματα ενέργειας ,στο να χάσουν την αυτονομία που υπήρχε
στη διαχείριση της ενέργειας και να περάσει ο έλεγχος σε κεντρικό
επίπεδο.Tην δεκαετία του 1990 ,άξιες αναφοράς είναι οι οδηγίες του
13

Nugent Neill ,(2012) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρης
αναθεωρημένη Έκδοση ,Σαββάλας Εκδόσεις σσ 62-64
14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31975Y0709(01)&from=EN
Official Journal of the European Communities N o C 153/1 , COUNCIL RESOLUTION of 17 September
1974 concerning a new energy policy strategy for the Community.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 96/92 και 98/30,οι οποίες έθεσαν κοινούς
κανόνες για τα κράτη μέλη στην αγορά του ηλεκτρισμού και του φυσικού
αερίου αντίστοιχα .Οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας ,γενικά δεν
εξέλιξαν σημαντικά την ενασχόληση της κοινότητας σε περισσότερους
τομείς ,όπως η ενέργεια. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσω
των εκπροσώπων της, ως οντότητα στην Σύνοδο του Ρίο το 1992, αλλά και
στο πρωτόκολλο του Κιότο το 1997 συνέβαλλε στην ισχυροποίηση των
δεσμών με τις άλλες χώρες βάζοντας μακροπρόθεσμους σημαντικούς
στόχους για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Μέχρι και την Συνθήκη της Λισσαβόνας ,παρουσιάστηκαν οι πρώτες
προτάσεις για την κοινή ενεργειακή πολιτική .
Στις 8 Μάρτιου του 2006 ,15η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
επίσημο έγγραφο (green paper) με τίτλο «A European Strategy for
Sustainable, Competitive and Secure Energy» και τον Ιανουάριο του 2007
ανάλογο κείμενο με τίτλο «Energy for a Changing World». Δύο μήνες
αργότερα(8 & 9 Μάρτιου του 2007) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχθηκε τις
προτάσεις της Επιτροπής για την μείωση της εκπομπής ρύπων CO2 , για
παρεμβάσεις προς την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, βελτίωση των σχέσεων με χώρες εκτός της ένωσης
συμπεριλαμβανομένων και της Ρωσίας ,ενώ δόθηκε έμφαση στην
συγκρότηση μιας στρατηγικής για την τεχνολογική εξέλιξη της ενεργειακής
παραγωγής στην Ευρώπη16(European Strategic Energy Technology Plan).
Τα παραπάνω αποτέλεσαν το πρελούδιο της πρώτης ουσιαστικής αλλαγής
σε αυτό που ονομάζουμε «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική», που
πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2007 στην Λισσαβόνα.
Η ΕΕ οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να δώσει
ώθηση στις επενδύσεις και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, αν
και έχουν γρήγορα υψηλές αποδόσεις και λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη
για περαιτέρω επενδύσεις, προϋποθέτουν την προκαταβολή χρημάτων
από τον Ευρωπαϊκό Φορέα ,τόσο με μέσα από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό ,όσο και με την συμβολή της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων) .Συνοδευτικά ,κυριαρχεί το ζήτημα της μείωσης των
εκπομπών CO2 και η αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος εμπορίας
αδειών εκπομπών ρύπων για έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο πάνω στο
ζήτημα των εκπομπών ρύπων. Στο παρόν ,η Ε.Ε μέσα κυρίως από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επιτύχει το σχέδιο σχηματισμού μιας
15

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l27062&from=EN ,
Commission Green Paper of 8 March 2006: "A European strategy for sustainable, competitive and
secure energy".
16
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Towards an Integrated Strategic Energy Technology
(SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation, C(2015) 6317 final, Brussels,
15.9.2015
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ολοκληρωμένης ενεργειακής εσωτερικής αγοράς και πιο μακροπρόθεσμα
το πλάνο σχηματισμού μιας «ενεργειακής ένωσης». Η προσπάθεια
συγκρότησης ενιαίας πολιτικής είναι μια σύγχρονη πρόκληση για την
Ευρώπη και στηρίζεται στις γενικές αρχές που διέπουν την οντότητα από
την δεκαετία 1950 ,όταν και άρχισε να συγκροτείται. Οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζει από τα ετερόκλητα συμφέροντα των μελών ,αποτελούν
τροχοπέδη στις μέχρι τώρα προσπάθειες.

3.2 Η συμβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας
Το κομβικό σημείο για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής
πολιτικής αποτελεί η Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2007. Η
πρόταση της Επιτροπής με τίτλο «An energy policy for Europe» ενισχύει
την ιδέα μιας κοινής πολιτικής με μακροπρόθεσμη στόχευση την δημιουργία
μιας ενεργειακής ένωσης «Energy Union». Οι τρείς βασικοί πυλώνες του
σχεδίου δράσης είναι η βιωσιμότητα,η ασφάλεια και επάρκεια του
εφοδιασμού και η αύξηση του ανταγωνισμού.17Η πρόταση της
Επιτροπής,την περίοδο 2007-2009 , που είναι και γνωστή ως «20/20/20»
και έγινε δεκτή από το Συμβούλιο αφορούσε:


μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον, σε
σχέση με το 1990·



αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή
κατανάλωση σε 20% και



βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.
Το σχέδιο δράσης αφορά παρεμβάσεις στην παραγωγή και ζήτηση φυσικού
αερίου και ηλεκτρισμού αλλά και ενίσχυση της ιδέας μιας ενοποιημένης
εσωτερικής αγοράς ενέργειας με την είσοδο νέων τεχνολογιών. Στον
επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφονται οι
στόχοι που τέθηκαν με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σύμφωνα με την οποία
η ΕΕ επιδιώκει :



να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας,



να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης,



να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας
καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και

17

Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament. An
Energy Policy for Europe, Brussels 2007
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να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.
18Το

άρθρο 194 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ),αποτελεί την νομική υποστήριξη της πρότασης ,που θέτει κανόνες
και αρχές και εμβαθύνει την ανάλυση πάνω στο θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος.19Στην βάση της αλλαγής του τρόπου λήψη αποφάσεων
που υιοθετήθηκε στην Λισαβώνα (co-decision) ,τοποθετήθηκε και το ζήτημα
της ενέργειας με βασικές παραμέτρους, την μη επιρροή των συμφερόντων
των κρατών-μελών πάνω στα ενεργειακά θέματα (παραγωγή και προμήθεια
ενέργειας -άρθρο 192 ).

3.3 Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας
Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που εισάγεται στην Ε.Ε ,προέρχεται
όπως είδαμε από την Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη χώρα
βιώνει περιόδους κρίσης με άλλες γειτονικές χώρες ,μέσω των οποίων
μεταφέρετε η ενέργεια στην Ε.Ε, που πολλές φορές αυτή η κρίση
μεταφράζεται σε επιβολή περιορισμών και κυρώσεων από την πλευρά της
Ρωσίας προς χώρες-μέλη της ‘Ένωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ,στο
οποίο θα αναφερθούμε και παρακάτω ,με λεπτομέρεια είναι η κρίση με την
Ουκρανία για το φυσικό αέριο τον Ιανουάριο του 2009. Τόσο τότε ,όσο και
με την περίπτωση της Κριμαίας το 2014,οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας
δοκιμάστηκαν ,με την επιβολή εμπορικών περιορισμών από την μεριά της
ΕΕ σε δραστηριότητα της Ρωσίας, ως μορφή κυρώσεων. Από την στιγμή
που η Ρωσία αποτελεί τον βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον
τομέα αυτό, άνοιξε η συζήτηση για το θέμα του ενεργειακού εφοδιασμού.
Η ΕΕ των 28 άρχισε να ψάχνει τρόπους εξασφάλισης ενεργειακών
αποθεμάτων ,ειδικά στην περίπτωση ακραίων συμπεριφορών όχι μόνο της
Ρωσίας αλλά και άλλων εταίρων-κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ
χώρες της Μέσης Ανατολής). 20Με οδηγία (2009/119) του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 ,ορίζεται η υποχρέωση
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρούν ένα ελάχιστο
επίπεδο αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.Ο
στόχος αυτής της οδηγίας είναι τα κράτη μέλη να αισθάνονται ασφαλή ,πως
18

Client Earth,Justice for the Planet The impact of the Lisbon Treaty on climate and energy policy an environmental perspective,January 2010
19
Nugent Neill ,(2012) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρης
αναθεωρημένη Έκδοση Σαββάλας Εκδόσεις σ.σ 429-439
20

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0119&from=EN
COUNCIL DIRECTIVE 2009/119/EC of 14 September 2009 ” Imposing an obligation on Member
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διαθέτουν τα απαιτούμενα αποθέματα πετρελαίου ,που είναι το κύριο
συστατικό που τροφοδοτεί την βιομηχανία και την παραγωγή.Συνεπώς
πέρα από την ικανοποίηση της ζήτησης που υπάρχει στους καταναλωτές,
προκύπτει ζήτημα εφοδιασμού των βιομηχανιών.
Η αυξανόμενη συγκέντρωση της παραγωγής,η μείωση των
πετρελαϊκών αποθεμάτων και η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης
πετρελαιοειδών συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου που συνδέεται με
τις δυσχέρειες εφοδιασμού. Κάθε κράτος-μέλος ουσιαστικά συγκροτεί τον
δικό του ΚΦΔΑ(Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων),ο οποίος είναι
ένας οργανισμός/υπηρεσία, στην οποία μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με σκοπό την απόκτηση, τη διατήρηση ή την
πώληση αποθεμάτων πετρελαίου, περιλαμβανομένων των αποθεμάτων
έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων και ενεργεί προς το γενικό
συμφέρον και δεν θεωρείται οικονομικός φορέας . Βασικό χαρακτηριστικό
είναι η φυσική προσβασιμότητα ώστε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
Σύμφωνα με την οδηγία του 2009 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ,κάθε χώρα
είναι υποχρεωτικό να έχει συγκροτήσει τον εθνικό φορέα διατήρησης
αποθεμάτων.

3.4 Το ισχύον ενεργειακό πρόγραμμα ENERGY 2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν περίπου 6 χρόνια ,το 2010
παρουσίασε το μακροπρόθεσμο πλάνο της ,πάνω στο οποίο θα κυμανθεί η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην προσπάθεια συγκρότησης μιας ενιαίας
ενεργειακής πολιτικής. 21Με το σχέδιο δράσης (εντάσσεται στο πρόγραμμα
Ευρώπη 2020 σαν βασικό μέρος της έξυπνης ,διατηρήσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης)«Energy 2020 ,a strategy
for competitive,
sustainable and secure energy» ,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί αυτή
την πολιτική σε ένα θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, βάζοντας
προτεραιότητες, στόχους και εργαλεία επίτευξης αυτών με βασικό γνώμονα
την προστασία του περιβάλλοντος .Με την Συνθήκη της Λισαβόνας ο
ενεργειακός τομέας άρχιζε να απασχολεί περισσότερο τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κάτι που μεταφράστηκε στην προσπάθεια
μετατόπισης της άσκησης ενεργειακής πολιτικής από τα κράτη
μέλη(περιφερειακό επίπεδο) σε κεντρικό επίπεδο (Ε.Ε).Η ενεργειακή
αλληλεξάρτηση των χωρών είναι προφανής μέσα από πολλές μορφές που
θα αναλυθούν και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ενιαίας δραστηριότητας . Οι
κεντρικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής (ασφάλεια εφοδιασμού,
ανταγωνιστικότητα και αειφορία),είναι και οι βασικοί πυλώνες αυτής της
πολιτικής.
21
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Το πλάνο δράσης ( Energy 2020) ήταν η απαρχή (και αυτό με το
οποίο πορεύεται η ένωση )καθώς ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ αναθεωρημένα
σχέδια δράσης- χάρτες πορείας ακόμα πιο μακροπρόθεσμα ,όπως τα
προγράμματα “Energy 2030 & Energy 2050”. Όταν αναφερόμαστε στην
ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,ουσιαστικά πρόκειται για τα
παραπάνω σχέδια δράσης. Όμως σήμερα η συζήτηση για την ενεργειακή
πολιτική επικεντρώνεται στο «Energy 2020» ,που αφορά το παρόν
περισσότερο.
Ξετυλίγοντας το κουβάρι αυτών των προγραμμάτων που
φανερώνουν τα βήματα που καλείται να κάνει η Ε.Ε ,αναφέρουμε τον γενικό
στόχο του σχεδίου Energy 2020 ,που αφορά την μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου κατά 20%, που μπορεί να φθάσει το 30% εάν οι
συνθήκες το επιτρέψουν, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο 20% και βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Η
επίτευξη αυτών των στόχων συνδέεται γενικότερα με την προσπάθεια
αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή ,την προστασία του περιβάλλοντος με δράσεις που
λαμβάνει ο ανθρώπινος παράγοντας είτε μέσα από τον ρόλο του
καταναλωτή ,είτε μέσα από την εργασία του σε επιχειρήσεις είτε σε δημόσιο
τομέα.
Πιο αναλυτικά το σχέδιο δράσης22 , υπογραμμίζει την ανάγκη νέας
εξισορρόπησης των δράσεων στον τομέα της ενέργειας υπέρ μιας
πολιτικής με γνώμονα τη ζήτηση, την ενίσχυση της θέσης των
καταναλωτών και της αποδέσμευσης της οικονομικής ανάπτυξης από τη
χρήση της ενέργειας. Υποδομές ,συγκοινωνίες και επιχειρήσεις πρέπει να
λειτουργούν προς όφελος του περιβάλλοντος μέσα από την εξοικονόμηση
της ενέργειας, την περιβαλλοντική πιστοποίηση μέσω των προγραμμάτων
ISO & EMAS και την διαφοροποίηση προς μη ρυπογόνες ενεργειακές
πηγές. Πέρα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, η στρατηγική πρέπει να
συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών στην αγορά που να προωθούν
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και περισσότερες επενδύσεις σε
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, την εκμετάλλευση μεγάλης ποικιλίας
κεντρικών και αποκεντρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και
τη χρήση ζωτικών τεχνολογιών για την αποθήκευση ενέργειας.
23Σύμφωνα

με το επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που αφορά το πρόγραμμα Energy 2020 , η νέα ενεργειακή στρατηγική
εστιάζεται σε πέντε προτεραιότητες:
1. Υλοποίηση μιας ενεργειακά αποδοτικής Ευρώπης,
2. Δημιουργία μιας πραγματικά πανευρωπαϊκής ενοποιημένης αγοράς
ενέργειας,
22
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3. Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και επίτευξη του υψηλότερου
επιπέδου ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες ενέργειες,
4. Επέκταση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία
και καινοτομία,
5. Ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενωσιακής αγοράς ενέργειας.
1) Η πρώτη προτεραιότητα σχετίζεται με την ανάγκη της εξοικονόμησης
ενέργειας σχεδόν 20% μέχρι το 2020 μέσα από την κατάρτιση μιας νέας
στρατηγικής ενεργειακής απόδοσης που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να
αποσυνδέσουν περαιτέρω τη χρήση της ενέργειας από την οικονομική τους
ανάπτυξη. Η ενεργειακή απόδοση είναι ο οικονομικά αποτελεσματικότερος
τρόπος για να περιοριστούν οι εκπομπές, να βελτιωθεί η ασφάλεια και
ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού εφοδιασμού, να καταστεί η
κατανάλωση ενέργειας πιο προσιτή στους καταναλωτές καθώς και για να
δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Για να γίνουν πράξη οι άνω στόχοι
πρέπει τα κράτη-μέλη ακολουθώντας την στρατηγική της Ε.Ε να επιτηρούν
την σωστή εφαρμογή δράσης επιχειρήσεων ,κτιριακών υποδομών ,δικτύου
μεταφορών κ.α .Μέσα στο πλάνο περιγράφονται αυτά που πρέπει να
γίνουν σε ξεχωριστά πεδία δράσης ώστε μακροπρόθεσμα να
παρουσιαστούν οφέλη.
Πιο αναλυτικά αναφέρεται η έμφαση στον τομέα βιομηχανικής
παραγωγής με ανάπτυξη καινοτόμων και ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών
κατά την διαδικασία της παραγωγής. Η παραγωγή προϊόντων πρέπει να
στηρίζεται στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης μέσα από συνεχείς
ελέγχους περί ακολουθίας των διεθνών κανονισμών ,στην χρήση νέων
τύπων οχημάτων στο πεδίο των μεταφορών (υβριδικά ,ηλεκτροκίνητα κ.α)
με σταδιακή απεξάρτηση τους από το αργό πετρέλαιο ,στην κατασκευή
κτιρίων/υποδομών με πρότυπα σχετιζόμενα άρρηκτα με την προστασία του
περιβάλλοντος. Βεβαίως για την πραγματοποίηση ,καθολικά ,όλων αυτών
των δράσεων και με δεδομένο πως δεν έχει σχηματιστεί ενιαία ενεργειακή
πολιτική ακόμα ,γίνεται σαφές πως ο ρόλος των εθνικών σχεδίων δράσης
των κρατών ,τα οποία και γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες τους ,είναι
ιδιαίτερος σημαντικός στο συνολικό πλάνο.
2) Η δεύτερη βασική προτεραιότητα του Energy 2020 ,είναι ο σχηματισμός
μιας ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Στα πλαίσια της «κοινής αγοράς» με την
ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών ,η εφαρμογή και στον
ενεργειακό τομέα ,αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας. Τροχοπέδη στην
επίτευξη αυτής της προτεραιότητας αποτελεί το ζήτημα του υψηλού
ανταγωνισμού και η ανακολουθία σε κανόνες. Ο συγκεντρωτικός
χαρακτήρας των αγορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας δεν ευνοεί το
«άνοιγμα» των αγορών περαιτέρω. Η εξάρτηση των εθνικών οικονομιών
από τις αγορές αυτές, πολλές φορές φέρνοντας εταιρείες και χώρες σε
σχεδόν μονοπωλιακή θέση (πχ Gazprom,Ρωσία),δεν συναινεί στην ύπαρξη
μιας κοινής ενεργειακής αγοράς.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ,σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ καθώς ο έλεγχος περί
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εναρμόνισης με τους κανόνες, η παροχή κινήτρων και πριμοδοτήσεων
όπου είναι δυνατόν και η χρηματοδότηση εταιρειών ή εθνικών
προγραμμάτων πάνω σε τεχνικά ζητήματα είναι ικανά να τονώσουν την
ενεργειακή παραγωγή των κρατών -μελών ,σύμφωνα πάντα με τα
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Στο σχέδιο “Energy 2020 “ περιγράφεται σε αυτό το σημείο η ανάγκη
βελτίωσης των τεχνικών και όχι μόνο υποδομών, ώστε και η μεταφορά
ενέργειας στην εδαφική περιοχή της ένωσης να γίνεται καλύτερα αλλά και
να προωθηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο το πλάνο για την ανάπτυξη
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα τα μεγάλης κλίμακας
έργα αιολικών πάρκων στον Βορρά και ηλιακών εγκαταστάσεων στον Νότο
απαιτούν αντίστοιχες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ικανές να
μεταφέρουν την εν λόγω πράσινη ηλεκτρική ενέργεια σε περιοχές υψηλής
κατανάλωσης. Στη βάση αυτή ορίστηκαν θεσμικά πλαίσια ώστε να
παρατηρηθεί σύμπνοια συμφερόντων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Οι αποφάσεις για επενδύσεις
εξαρτώνται κυρίως από τους φορείς της αγοράς (ενεργειακές εταιρείες,
διαχειριστές συστήματος και καταναλωτές), η δημόσια πολιτική παίζει
αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία σταθερού και διαφανούς πλαισίου για
τις επενδυτικές αποφάσεις, η αναγκαία χαλάρωση διοικητικών και
γραφειοκρατικών διαδικασιών θα βοηθήσει στην αμεσότερη επαφή όλων
των εμπλεκόμενων μερών.
Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ACER) και των νέων δικτύων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου (ENTSO-E και ENTSO-G) συγκροτήθηκαν
στην προσπάθεια περαιτέρω ενοποίησης του συγκεκριμένου τομέα24.Η
διατήρηση και η προσέλκυση νέων επενδύσεων πάνω σε δίκτυα και στους
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του αερίου, του πετρελαίου αποτελεί μείζον
ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σημαντικό κεφάλαιο στην επίτευξη
αυτής της προτεραιότητας είναι η χαρτογράφηση της Ευρωπαϊκής
υποδομής μέχρι και το 2030,η οποία και έχει ανατεθεί ,σύμφωνα με το
πλάνο στα (ACER) & (ENTSO-E και ENTSO-G) .Έτσι θα φανερωθούν οι
όποιες αδυναμίες παρατηρούνται στο τομέα αυτό με στόχο κανένα κράτοςμέλος να μην είναι απομονωμένο από την ενεργειακή δραστηριότητα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
3) Τρίτη προτεραιότητα του «Energy 2020» είναι η εξασφαλισμένη,
ασφαλής και προσιτή ενέργεια για τους καταναλωτές. Ο στόχος του
«ανοίγματος» της αγοράς είναι βασικό εργαλείο για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου πολιτικής. Από το άνοιγμα των αγορών είναι
δυνατόν να προκύψουν βέλτιστες τιμές, επιλογές καινοτομίας και υπηρεσίες
για τους καταναλωτές εάν συνοδευτεί με μέτρα που να διασφαλίζουν την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η ανάγκη να αντιληφθούν οι
καταναλωτές,το ρόλο τους για την επίτευξη του στόχου μείωσης εκπομπών
24
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των ρύπων έως και 20% είναι κρίσιμο ζήτημα. Οι καταναλωτές πρέπει να
κατανοήσουν περισσότερο την ανάγκη περιορισμού της κατανάλωσης
ορυκτών καυσίμων και πρέπει να μάθουν πώς να μειώσουν τους
λογαριασμούς τους σε εποχή αύξησης των τιμών και ταυτόχρονα να
εντείνουν την ζήτηση τους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ,όπως γίνεται
για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Η ενεργειακή πολιτική ευθύνεται επίσης για την προστασία των
ευρωπαίων πολιτών από τους κινδύνους που συνεπάγεται η παραγωγή και
μεταφορά ενέργειας25. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να κατέχει ηγετική θέση
παγκοσμίως στην ανάπτυξη συστημάτων για ασφαλή πυρηνική ενέργεια, τη
μεταφορά ραδιενεργών ουσιών καθώς και τη διαχείριση πυρηνικών
αποβλήτων. Μέτρα ασφαλείας πρέπει να παρθούν και κατά την εξόρυξη
πετρελαίου και αερίου μετά από το ατύχημα στην εξέδρα Deepwater
Horizon ,όπου τον Απρίλιο του 2010 η πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου σε
περιοχή του Μεξικού και κοντά στην Λουϊζιάνα των ΗΠΑ ,τυλίχθηκε στις
φλόγες με αποτέλεσμα εκτός από τον θάνατο 11 εργαζομένων να
πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη εκχύλιση πετρελαίου στην θάλασσα που
έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις ΗΠΑ, σε μια τραγική περίπτωση μόλυνσης
του περιβάλλοντος.
4) Η ανάγκη για μια τεχνολογική μεταστροφή και εξέλιξη είναι σημαντική
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί μέχρι και το 2050.Ο
πανευρωπαϊκός σχεδιασμός τοποθετεί σε περίοπτη θέση το Στρατηγικό
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET) ,στο οποίο καθορίζεται μια
μεσοπρόθεσμη στρατηγική που καλύπτει όλους τους κλάδους. Στο σχέδιο
αυτό περιλαμβάνονται έργα υποδομών κυρίως πάνω στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και σε «ευφυή δίκτυα διανομής» ενέργειας, με
χρηματοδότηση που πηγάζει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.26 Μεγάλα
έργα, όπως εκείνα της ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια ισχύος
άνω των 140 GW,στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, όπως και οι
πρωτοβουλίες Desertec και Medring, επηρεάζουν αρκετά κράτη-μέλη. Πιο
αναλυτικά στο πλάνο (SET)
εντάσσεται η υλοποίηση κοινών
προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Ενεργειακής Έρευνας
(EERA) και των έξι Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών Πρωτοβουλιών (αιολική
ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιοενέργεια, ευφυή δίκτυα διανομής, πυρηνική
σχάση, δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα). Tο Σχέδιο
SΕΤ, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2007, έχει ως
στόχο να επιταχύνει τη διάθεση στην αγορά και την καθιέρωση τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αποδοτικότερων ενεργειακών
τεχνολογιών. Στο πλαίσιο του σχεδίου προωθήθηκαν μέτρα για να
βοηθηθεί η ΕΕ να αναπτύξει τις τεχνολογίες που χρειάζεται για να
ανταποκριθεί στους στόχους πολιτικής της και, ταυτόχρονα, για να
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εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις της θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τις
ευκαιρίες που παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στον τομέα της ενέργειας.
5) Στην τελευταία προτεραιότητα του πλάνου Energy 2020 αναφέρεται η
ισχυρής διεθνής εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας .Σε ένα
περιβάλλον με πολλές ισχυρές και αναπτυσσόμενες χώρες που αφθονούν
σε αποθέματα ενέργειας ,καλείται η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική
και ισχυρή. Η ΕΕ διαθέτει σειρά συμπληρωματικών και επικεντρωμένων
πλαισίων που κυμαίνονται από συγκεκριμένες ενεργειακές διατάξεις σε
διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες (συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών,
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, συμφωνίες σύνδεσης κλπ.)
και μνημόνια συνεννόησης περί ενεργειακής συνεργασίας, έως πολυμερείς
συνθήκες όπως η συνθήκη για την ενεργειακή κοινότητα και η συμμετοχή
στη συνθήκη για τον ευρωπαϊκό χάρτη ενέργειας.
Η ΕΕ διαπραγματεύεται με αρκετές χώρες νέες συμφωνίες που
περιλαμβάνουν σημαντικές ενεργειακές διατάξεις. Μια πρώτη δράση είναι
η εύρεση πρόσφορου εδάφους στον σχηματισμό μιας ενιαίας αγοράς με
χώρες που βρίσκονται εκτός ΕΕ αλλά αναπτύσσουν με την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα την πολιτική γειτονίας που αφορά σε μεγάλο βαθμό και το
εμπορικό κομμάτι. Τέτοιες χώρες για παράδειγμα είναι η Ουκρανία ,η
Τουρκία. Ειδικό κεφάλαιο αποτελεί η πρωτοβουλία συνεργασίας από την
πλευρά της Ευρώπης με Αφρικανικές χώρες, ώστε προοδευτικά να
εξασφαλίσει αειφόρο ενέργεια σε όλους τους πολίτες με βάση και την
πράσινη βίβλο περί αναπτυξιακής πολιτικής. Βασικός άξονας στην πέμπτη
προτεραιότητα είναι η συνεργασία μεταξύ των χωρών και η ενσωμάτωση
αυτής της πολιτικής σε κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς που διέπουν
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Δεύτερη δράση αποτελεί η σύναψη ,από μεριάς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενισχυμένων ενεργειακών εταιρικών σχέσεων με προμηθευτές
ζωτικής σημασίας και χώρες διαμετακόμισης. Στόχος θα είναι η προώθηση
ζωτικών αρχών όπως εκείνων που περιέχονται στη συνθήκη για τον
ευρωπαϊκό χάρτη ενέργειας (για παράδειγμα ελευθερία διαμετακόμισης,
διαφάνεια, ασφάλεια, επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και συμμόρφωση με το
διεθνές δίκαιο).
Τα εμπόδια που αφορούν θέματα ανταγωνιστικότητας και
ασφάλειας εφοδιασμού είναι δεδομένο, πως υπάρχουν και θα υπάρχουν .
Εδώ πρέπει να επέμβει ο ρόλος των κρατών -μελών και η προοπτική της
κοινής ενεργειακής πολιτικής.27 Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η
αποδοτική χρήση των πόρων, οι προσιτές τιμές και οι καινοτόμες λύσεις
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για τη μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξή
µας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ποιότητα ζωής. Τα κράτη µέλη
έχουν συμφωνήσει ,πως οι εν λόγω προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν µε τον
αποτελεσματικότερο τρόπο µε πολιτικές και δράσεις στο ενωσιακό επίπεδο,
27
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µέσω του «εξευρωπαϊσμού» της ενεργειακής πολιτικής. Επιπλέον βασική
απάντηση στις μελλοντικές προκλήσεις αποτελεί ο τομέας των
επενδύσεων. Η αύξηση των επενδύσεων ,μπορεί να στηριχτεί τόσο στην
έρευνα και στη καινοτομία αλλά και κυρίως σε μια ενιαία, σταθερή και
χαμηλή φορολογία και σε μια «φιλική» προς το περιβάλλον προσέγγιση ,με
κύριο στόχο την μετάβαση σε καθεστώς χαμηλής περιεκτικότητας σε
άνθρακα.28Οι υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές της
δεκαετίας 2010 ,ανέφεραν πως για την περίοδο 2010-2020 απαιτείται πάνω
από 1 τρις Ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας στο
πεδίο της ενέργειας
3.5 Δρώντες ενεργειακής πολιτικής στην Ε.Ε
Ο τρόπος που η Ε.Ε αποφασίζει για θέματα ενεργειακής πολιτικής
και ο ρόλος των θεσμικών οργάνων αυτής είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
παρουσίασης της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Το «τρίγωνο»
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
παίρνει τις τελικές αποφάσεις στο τομέα της ενέργειας .29Τον πρωτεύοντα
ρόλο ,στην διαμόρφωση νομοθεσίας τον έχει το Συμβούλιο των Υπουργών
των κρατών-μελών (EU Council) ,στο οποίο μετέχουν οι αρμόδιοι Υπουργοί
για θέματα Ενέργειας των κρατών-μελών. Με την Συνθήκη της Λισσαβόνας,
ο τρόπος λήψης αποφάσεων άλλαξε με την «ενισχυμένη πλειοψηφία» QMV να αποτελεί αυτόν με τον οποίο αποφασίζει το Συμβούλιο.Όπως και
στα άλλα πεδία , το Συμβούλιο των Υπουργών διαπραγματεύεται και
θεσπίζει νομοθεσία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,μετά την Συνθήκη
της Λισσαβόνας ,στη βάση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,η
οποία αποτελεί και το εκτελεστικό όργανο αυτών των πολιτικών .Ο τρόπος
που αποφασίζει το Κοινοβούλιο είναι η απλή πλειοψηφία (simple majority
vote) «Συνήθης νομοθετική διαδικασία» .Η Συνθήκη της Λισσαβόνας
αύξησε σημαντικά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το
οποίο αποτελεί το δεύτερο νομοθετικό σώμα ,καθώς πλέον παίρνει μέρος
σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Τα κόμματα οικολογίας-«πράσινα»
κόμματα διαδραματίζουν πάντα τον δικό τους ρόλο καθώς ασκούν πιέσεις
για πολιτικές που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και .
Όπως και στα άλλα πεδία ,η Επιτροπή ορίζει μέσω του
Προέδρου,έναν Επίτροπο για κάθε ζήτημα .Στο πεδίο της Ενέργειας,
επίτροπος έχει οριστεί ο Ισπανός Miguel Arias Canete ,ο οποίος ασχολείται
με ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή
πολιτική. Οι αρμοδιότητες ,σήμερα ,του Ισπανού Επιτρόπου είναι ιδιαίτερα
απαιτητικές καθώς η ενεργειακή πολιτική έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο . Η
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με αύξηση των πηγών ενεργειακού
εφοδιασμού ,με μια σταδιακή απεξάρτηση από την Ρωσία, η συνεχής
28

European Commission , BACKGROUND ON ENERGY IN EUROPE, Information prepared for the
European Council, 4 February 2011.
29
Nugent Neill ,(2012) Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρης
αναθεωρημένη Έκδοση Σαββάλας Εκδόσεις σ.σ 429-443

36

συνεργασία με χώρες εκτός Ε.Ε στα πλαίσια συγκρότησης μιας ενιαίας
ενεργειακής εσωτερικής αγοράς ,η επίτευξη των στόχων μείωσης των
εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τα σχέδια δράσης
«Energy 2020», η προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου και των
προτάσεων για το σχέδιο «Energy 2030» και τέλος η προώθηση
δημιουργίας υποδομών κυρίως πάνω στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας,αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον Επίτροπο Ενέργειας ,
ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του το 2014 και θα ολοκληρώσει τη θητεία
του το 2019.
Εκτός από το κεντρικό επίπεδο πολιτικής ,ο περιφερειακός
χαρακτήρας ,με τα κράτη μέλη να παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην
διαμόρφωση πολιτικής ,αποτελεί ξεχωριστό πεδίο αναφοράς30. Όπως
αναφέρθηκε νωρίτερα τα κράτη-μέλη μέσα από τους αρμοδίους υπουργούς
στο Συμβούλιο ,διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο καθώς εκφράζονται
εθνικά συμφέροντα τα οποία προφανώς και διαφοροποιούνται ανάλογα με
την χώρα. Οι ενεργειακές ανάγκες κάθε χώρας είναι διαφορετικές και
εξαρτώνται τόσο από την εγχώρια παραγωγή όσο και από την εγχώρια
ζήτηση. Υπάρχουν περιπτώσεις χωρών που το συνολικό τους ενεργειακό
απόθεμα είναι αρκετά υψηλό (πχ Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία) και επιζητούν
λιγότερη εξάρτηση από άλλες χώρες συνήθως εκτός Ευρώπης και άλλες
που έχουν αποκλειστική εξάρτηση από μία χώρα (πχ Ρωσία) ή γενικώς δεν
παράγουν ποσότητες ενέργειας (πχ Μάλτα ,Λουξεμβούργο κ.α.).Το
γεγονός αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια που γίνεται σε
κεντρικό επίπεδο από την Ε.Ε για την συγκρότηση ενιαίας ενεργειακής
πολιτικής καθώς οι εθνικοί δρώντες επηρεάζουν το περιεχόμενο των
αποφάσεων. Το γεγονός για παράδειγμα, πως κάποιες χώρες είναι σε
μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από άλλες χώρες ,προκαλεί πίεση στη χώρα ως
το προς το τι θα αποφασιστεί και ποιες σε τελική ανάλυση θα είναι οι
εναλλακτικές λύσεις. Άλλοι σημαντικοί δρώντες είναι τα διάφορα lobbies,ιδιωτικά συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων
σχετικών με το τομέα της ενέργειας. Ο ρόλος των βιομηχανιών και
εταιρειών είναι κρίσιμος ,στο σημείο που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσα από
τα σχέδια δράσης που έχει ορίσει ,ασχολείται με την δημιουργία νέων
σύγχρονων υποδομών και νέων ισχυρών επενδύσεων ,βασισμένες στην
τεχνολογία και την καινοτομία. Η χρηματοδότηση όλου αυτού του
φιλόδοξου πλάνου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μόνο από τον
κοινοτικό προϋπολογισμό και χωρίς την παρεμβολή του ιδιωτικού τομέα.
Το «άνοιγμα της αγοράς της ενέργειας» ,είναι βασική προτεραιότητα
της Ευρώπης ,όμως τίθενται εμπόδια από εξωγενείς παράγοντες. Η
μονοπωλιακή- θέση εταιρειών (πχ France’s EDF, Germany’s RWE and
EO.N or Italy ENEL) ή της Gazprom δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό και την
προσπάθεια επίτευξης χαμηλότερων τιμών για τους καταναλωτές που
αποτελούν προτεραιότητες της Ε.Ε. Όπως σε κάθε πεδίο πολιτικής ,έτσι και
σε αυτό της ενέργειας ,για να εξαχθούν αποτελέσματα-εκροές πρέπει ο
30
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ιδιωτικός και δημόσιος παράγοντας να συμπράττουν . Σε όλα τα επίπεδα
ανάπτυξης πολιτικών ή επενδυτικών επιλογών (από το αρχικό στάδιο της
αγοράς έκτασης και έκδοσης άδειας για την έναρξη μιας βιομηχανικής
μονάδας ή κατασκευής αγωγών και άλλων υποδομών σε γραφειοκρατικό
επίπεδο ,μέχρι και το τελικό στάδιο συμφωνιών εθνικών εταιρειών για την
ποσότητα ενέργειας που θα πωληθεί ,από μια αγορά στην άλλη ,για
παράδειγμα) είναι αναγκαία η συνεργασία των διαφορετικών δρώντων. Η
αναγκαιότητα συνύπαρξης που διακρίνει την σχέση ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα είναι καθοριστικό στοιχείο για να αντιληφθούμε καλύτερα τις
ενεργειακές σχέσεις. Από το αρχικό στάδιο όπου ιδιωτικές ή δημόσιες
εταιρείες παράγουν ενέργεια μέχρι και το ανώτερο στάδιο ,όπου πολιτικοί
ηγέτες συνάπτουν συμφωνίες για επενδύσεις και αξιοποίηση της
παραγόμενης ενέργειας ,οι δρώντες συμπλέκονται ,έχοντας το δικό τους
ρόλο στην ευρύτερη διαδικασία.
3.6 Σχηματισμός Ενεργειακής ΄Ένωσης- Energy Union
Από τον Φεβρουάριο του 2015 έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο διάλογος για τον σχηματισμό μιας
31«Ενεργειακής Ευρωπαϊκής Ένωσης» (European Energy Union) με την
συμμετοχή των κρατών-μελών της ένωσης. Με το πλάνο 32 "A Framework
Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate
Change Policy" παρουσιάζεται η πρόταση της Επιτροπής για μία πράσινη
και ανταγωνιστική οικονομική πολιτική.
33Οι







βασικοί άξονες της κίνησης αυτής στα πλαίσια των προγραμμάτων
Energy 2020 & 2030 είναι :
Ασφάλεια και εμπιστοσύνη ανάμεσα στις χώρες με προστασία των
ενεργειακών πηγών με την συμμετοχή των κρατών-μελών.
Μια πλήρως ενοποιημένη ενεργειακή αγορά. Με την δημιουργία των
απαραίτητων τεχνικών υποδομών και την εξάλειψη περιορισμών ,θα
δημιουργηθεί μια ένωση που οι χώρες διαχρονικά θα καταφέρουν να
εμπορεύονται ενέργεια ακόμα και σαν μία οντότητα ,κάτι που θα της
οδηγήσει στο να είναι πιο ανταγωνιστικές στο διεθνές σκηνικό.
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης που θα οδηγήσει σε μείωση των
εισαγωγών ενέργειας ,αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.
Προστασία του περιβάλλοντος ,μείωση των εκπομπών ρύπων και
βαθύτερη ενασχόληση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
31
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Υποστήριξη καινοτομίας και έρευνας κατά την παραγωγή και αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
Στις 15 Δεκεμβρίου 2015 ,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
ψήφισμα με τίτλο «Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση». σε
απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής επί του θέματος.Το
Κοινοβούλιο έλαβε υπό σημείωση τους πέντε πυλώνες της Ενεργειακής
Ένωσης που εξέθεσε η Επιτροπή και τόνισε ότι οι πολιτικές που ασκούνται
στο πλαίσιο αυτών των πυλώνων πρέπει πάντοτε να συμβάλλουν στην
αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην απαλλαγή από
τις ανθρακούχες εκπομπές, στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της
οικονομίας και στη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και ανταγωνιστικών
τιμών ενέργειας. Για να γίνει πράξη , πρέπει να γίνει αντιληπτό στα κράτη
μέλη ο κοινός χαρακτήρας της ένωσης. Η προσπάθεια να ξεφύγουν τα
κράτη από την αυτόνομη αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων
περνώντας σε μια πιο συλλογική διάσταση. Η δημιουργία κοινών σχεδίων
δράσης -πλάνων σε μια top-down προσέγγιση προς όφελος του συνόλου
της Ευρώπης και των πολιτών .Η συγκρότηση ενός συστήματος μεταφοράς
ενέργειας μέσα από αγωγούς σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια για την
αποδοτικότερη μεταφορά ενέργειας .
Το ζήτημα σχηματισμού μιας ενεργειακής ένωσης αρχικά δεν είναι
εύκολο να αναλυθεί καθώς είναι μια πρόταση πολύ πρόσφατη χρονικά και
δεν έχουμε συγκεκριμένες εκροές από την όλη διαδικασία. Περισσότερο
κρίνεται σαν μια προέκταση των προσπαθειών συγκρότησης κοινής
πολιτικής για το ζήτημα ,από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε και προφανώς θα
κριθεί στην πορεία του χρόνου κατά πόσο είναι κάτι υλοποιήσιμο.
3.7 Ενεργειακές σχέσεις ΕΕ με τρίτες χώρες
Η Ε.Ε, όπως αναφέρθηκε ,έχει ως βασικό μέλημα την απεξάρτηση
της από την ενεργειακή δύναμη της Ρωσίας και εκτός των άλλων η στροφή
σε άλλες αγορές /χώρες είναι στις πρώτες σελίδες της ατζέντας των
αρμόδιών οργάνων της ένωσης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε
υπόψιν μας ,πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτυγμένα
προγράμματα και πολιτικές οικονομικής και εμπορικής φύσεως και όχι
μόνο, στις οποίες ενσωματώνονται συμφωνίες παροχής πετρελαίου,
επενδύσεων στο τομέα της ενέργειας με σύμπραξη Ευρωπαϊκών εταιρειών
και των εκεί αντίστοιχων εταιρειών, αλλά και συνεργασία στα πεδία της
έρευνας και της τεχνολογίας. Τέτοιου είδους προγράμματα είναι τα AfricaEurope ,η ΕΠΓ (Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας) αλλά και οι κοινοί
οικονομικοί και εμπορικοί Ευρωπαϊκοί χώροι (EEA & EFTA).
Η σύναψη συμφωνιών με χώρες της Μ. Ανατολής ,της Β.
Αφρικής,της περιοχής της Ευρ-Ασίας αλλά και με χώρες του Βορρά όπως η
Νορβηγία, εστιάζονται στην μεταφορά ενέργειας από τις περιοχές αυτές,
εντός των εδαφών της Ε.Ε , μέσω αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Μια μικρή παρουσίαση αγωγών που προέρχονται από άλλες χώρες εκτός
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της Ρωσίας και τροφοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με ενέργεια είναι η
ακόλουθη. Μεγάλος αγωγός είναι ο Galsi μήκους 1350 km που μπορεί να
μεταφέρει έως και 10 δις κυβικά μέτρα το χρόνο από Αλγερία στην Ιταλία .
Από Αλγερία ξεκινά και ο Medgaz για να μεταφέρει έως και 8 δις κυβικά
μέτρα αερίου στην Ισπανία. Ο αγωγός Nabucco ,ο οποίος αποτελεί ένα
τεράστιο εγχείρημα ,ύψους κατασκευής στα 8 δις ευρώ και μπορεί να
μεταφέρει μέχρι και 31 δις κυβικά μέτρα αερίου από την περιοχή της
Κασπίας, όπως υπολογίζεται μέχρι και το 2020 . Ο αγωγός ξεκινά από την
Τουρκία και διαπερνά την Βουλγαρία ,Ρουμανία, Ουγγαρία για να καταλήξει
στην Αυστρία. Αποτελεί τον βασικότερο κίνδυνο για το μονοπώλιο της
Ρωσίας και οι δυνατότητες του είναι σημαντικό στοιχείο στροφής σε μια
άλλη δυνατή πηγή αερίου. Η Αυστριακή εταιρεία ΟMV έχει τον έλεγχο και
συνεργάζεται με εγχώριες εταιρείες όπως η ουγγρική MOL, η τουρκική
Botas , η βουλγάρικη Boulgargaz και η ρουμάνικη Transgaz.
Μια κορυφαία δίοδος αερίου στην Ευρώπη είναι ο Νορβηγικός
αγωγός Norway Gas Stream που αποτελεί μια τεράστια δύναμη στον χώρο.
Ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει πάνω από 1.5 τρις κυβικά μέτρα αερίου
στην Ευρώπη και αποτελεί τον βασικό λόγο που η Νορβηγία είναι ο
δεύτερος βασικότερος τροφοδότης της Ευρώπης.H ενεργειακή σύνδεση
Νορβηγίας- ΕΕ , κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον. Η Νορβηγία
αποτελεί τον δεύτερο σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το
2002 ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές και συμφωνίες για εμπόριο ενεργειακών
προϊόντων. Η συμμετοχή της Σκανδιναβικής χώρας στον ενιαίο ευρωπαϊκό
εμπορικό χώρο (EEA & EFTA) εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις ,οι οποίες
έχουν περάσει σε ένα επόμενο στάδιο από το 2013 ,με την διοργάνωση της
ετήσιας συνάντησης ΕΕ-Νορβηγίας πάνω στην ενεργειακή συνεργασία
(Annual EU-Norway Energy Conference).
3.8 Προγράμματα «ENERGY 2030 & 2050»
Η Ε.Ε στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις επιταγές της εποχής και
αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων συμφώνησε στη συγκρότηση ενός
μακροπρόθεσμου πλάνου με τίτλο Energy 2030 ,που αφορά την περίοδο
2020-2030 με στόχο την επίτευξη ενός πιο ανταγωνιστικού, ασφαλούς και
σταθερού ενεργειακού συστήματος. Ουσιαστικά πρόκειται για μια
στρατηγική, συνέχεια του πρώτου προγράμματος που έχει ορίζοντα το
2020 και δίνει έμφαση στις επενδύσεις ,στη δημιουργία νέων αγωγών και
της μείωσης εκπομπής άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι για το 2030 αφορούν την δέσμευση για
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ,ενίσχυση της
περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που θα τα βοηθήσει
να αντιμετωπίσουν από κοινού ενεργειακές προκλήσεις και ζητήματα με το
χαμηλότερο κόστος με απώτερο στόχο την ενοποίηση της αγοράς.
Αξιοποίηση της δυναμικής της ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές με πολιτική ,που θα στηρίζεται σε πιο αποδοτική ως προς το κόστος
προσέγγιση με βελτίωση του ανταγωνισμού που θα φέρει σε καλύτερο
σημείο την Ε.Ε σε σχέση με άλλες δυνάμεις.
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Επιπλέον η Επιτροπή προτείνει νέο στόχο μείωσης των εγχώριων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% σε σύγκριση με το 1990,ο
οποίος στόχος θα συνοδεύεται από συναφή πρωταρχικό στόχο
τουλάχιστον 27% σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές, ενώ θα παρέχει ευελιξία στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους
εθνικούς στόχους.
34Στο

αναλυτικό κείμενο που αφορά το πρόγραμμα ,για κάθε στόχο
αναλύεται όλη η συλλογιστική και ο τρόπος που θα επιτευχθεί ο καθένας.
35Για παράδειγμα ο στόχος αποδοτικότερης χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας μπορεί να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ σε
ενεργειακά βασικά προϊόντα, την έκθεσή της σε διακοπή του εφοδιασμού
και την αστάθεια των τιμών ορυκτών καυσίμων, να τονώσει την ανάπτυξη
σε καινοτόμες τεχνολογίες, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε
αναδυόμενους τομείς και να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο στόχος
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% θα πρέπει να
ενθαρρύνει από μόνος του, την αύξηση του μεριδίου ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ σε τουλάχιστον 27%. Η Επιτροπή προτείνει,
επομένως, αυτόν τον στόχο της ΕΕ για το μερίδιο ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται στην ΕΕ. Ο στόχος αυτός, μολονότι
θα είναι δεσμευτικός για την ΕΕ, δεν θα δεσμεύει τα μεμονωμένα κράτη
μέλη, αλλά θα υλοποιηθεί μέσω σαφών δεσμεύσεων που θα αποφασίσουν
τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να κατευθύνονται από την ανάγκη να
καθορίσουν συλλογικά τον στόχο που θα πρέπει να επιτευχθεί σε επίπεδο
ΕΕ, βάσει των αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτύχει κάθε κράτος μέλος
με τους σημερινούς στόχους του για το 2020.
Την δεδομένη χρονική στιγμή μέριμνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι η ακολουθία του ισχύοντος προγράμματος Energy 2020 και η επίτευξη
των βασικών στόχων που έχουν τεθεί. Με την πάροδο της δεκαετίας που
διανύουμε και πάντα με βάση τα ισχύοντα δεδομένα στο διεθνές σκηνικό με
τις όποιες αλλαγές ή όχι θα έχουν υπάρξει στο ενεργειακό πεδίο ,η Ε.Ε θα
προχωρήσει στην εφαρμογή του νέου προγράμματος Energy 2030.
Μια μεγαλύτερη προέκταση των προγραμμάτων που έχουν
αναφερθεί παραπάνω είναι και το πλάνο (roadmap ) Energy 205036. Σε ένα
μακροσκελές κείμενο - μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,γίνεται εκτενής
αναφορά στο πώς επιδιώκεται να ασκεί ενεργειακή πολιτική η Ε.Ε. Μέσα
από μια σειρά σεναρίων-προκλήσεων του μέλλοντος ,αναφέρονται
κατευθυντήριες κινήσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Κυρίως οι στόχοι αυτοί ,είναι μια συνέχεια των προγραμμάτων Energy 2020
& 2030. Για παράδειγμα η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει έως το 2050 τις
34
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εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 80-95% των επιπέδων του
1990, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα. Το συγκεκριμένο σχέδιο ,στοχεύει
στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμου και τεχνολογικά ουδέτερου ευρωπαϊκού
πλαισίου, εντός του οποίου θα καταστούν αποτελεσματικότερες αυτές οι
πολιτικές. Ο παρών χάρτης πορείας στηρίζεται στο επιχείρημά ότι µε
ευρωπαϊκή προσέγγιση της ενεργειακής πρόκλησης θα ενισχυθεί η
ασφάλεια και η αλληλεγγύη και θα μειωθεί το κόστος σε σύγκριση µε
παράλληλα εθνικά καθεστώτα, καθώς θα εξασφαλίζεται ευρύτερη και
ευέλικτη αγορά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.O χάρτης πορείας
στηρίζεται σε σενάρια για το μέλλον με έλλειψη πραγματικών δεδομένων
μιας και πρόκειται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά. Η
δικαιολογημένη αβεβαιότητα κυρίως στο χώρο των επενδύσεων,
δυσχεραίνει το έργο μιας ορθής ανάλυσης του προγράμματος.
Τα σενάρια έχουν ως βάση το πρόγραμμα Εnergy 2020 και
σχετίζονται με την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση με κύριο μέτρο την
εξοικονόμηση ενέργειας τόσο από την κατανάλωση ,όσο και από την
παραγωγική διαδικασία ,την βελτίωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων κατά
την παραγωγική διαδικασία ,ισχυρά μέτρα στήριξης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που οδηγούν σε πολύ υψηλό μερίδιο των ΑΠΕ
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας (75% το 2050) και μερίδιο
των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνει το 97% αλλά
και επίτευξη ανόδου του μεριδίου πυρηνικής ενέργειας. 37Επιπλέον γίνεται
λόγος για την σημασία της ηλεκτρική ενέργειας η οποία στο μέλλον θα
αυξήσει το μερίδιο της στην τελική ζήτηση ενέργειας σε ποσοστό 36-39%
το 2050. Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει
να υποστεί διαρθρωτικές αλλαγές και να έχει απαλλαχθεί σε σημαντικό
επίπεδο από τις ανθρακούχες εκπομπές ήδη από το 2030 (57-65% το 2030
και 96-99% το 2050).
Τα αποτελέσματα όλων των σεναρίων για την απαλλαγή από τις
ανθρακούχες εκπομπές βασίζονται στην παραδοχή ότι αναλαμβάνεται
δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής38.Πρώτον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ενεργειακό σύστημα
της ΕΕ χρειάζεται υψηλά επίπεδα επενδύσεων ακόμη και χωρίς φιλόδοξες
προσπάθειες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. ∆εύτερον,
τα σενάρια δείχνουν ότι ο εκσυγχρονισμός του ενεργειακού συστήματος θα
προσελκύσει υψηλά επίπεδα επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Τρίτον,η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές ενδεχομένως να
αποτελέσει πλεονέκτημά για την Ευρώπη ως πρωτοπόρο των ενεργειακών
προϊόντων και υπηρεσιών στην αυξανόμενη παγκόσμια αγορά. Τέταρτον,
βοηθά στη µμείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές και της
έκθεσής της στην αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων.
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Για να οδηγηθούμε όμως σε αυτά τα συμπεράσματα ,η Επιτροπή θα
πρέπει να επικαιροποιεί τακτικά τον χάρτη πορείας, αξιολογώντας ό,τι είναι
απαραίτητο βάσει της προόδου και των αλλαγών που σημειώνονται, με την
συμμετοχή των κρατών μελών στην διαδικασία και µέσω των εθνικών
πολιτικών τους, η οποία διαδικασία θα καταλήξει σε έγκαιρη ανάληψη
δράσης ώστε να επιτευχθεί ο µετασχηµατισµός του ενεργειακού
συστήματος ,που θα αποδώσει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες
εκπομπές,
μεγαλύτερη
ασφάλεια
εφοδιασμού
και
αυξημένη
ανταγωνιστικότητα προς όφελος όλων. 39Ο ενεργειακός χάρτης πορείας για
το 2050 δείχνει ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι εφικτή.
Όποιο σενάριο και εάν επιλεγεί, αναδύονται διάφορες αναμφιβόλως θετικές
επιλογές (no-regrets) ικανές να μειώσουν τις εκπομπές αποτελεσματικά και
κατά οικονομικά βιώσιμο τρόπο .
Στον επίλογο του κειμένου ,γίνεται λόγος για ένα αποδοτικότερο
ενεργειακό σύστημα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί αν πληρούνται
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.Οι συγκεκριμένες δέκα στον αριθμό
προϋποθέσεις ,έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του προγράμματος με
ορίζοντα το 2020 και 2030 και έπειτα να αναθεωρηθεί ό,τι παρεκκλίνει από
τα προβλεπόμενα .Αφορούν επίσης την προώθηση και εφαρμογή μέτρων
που αφορούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ,της έρευνας
και καινοτομίας πάνω στην παραγωγική διαδικασία, την αύξηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας, την βελτίωση των τιμών ,ώστε να
αντανακλούν καλύτερα στο κόστος ,βελτίωση των υποδομών κυρίως της
αποθηκευτικής δυναμικότητας των κρατών -μελών ,επίσπευση των
διαδικασιών για σχηματισμό της εσωτερικής αγοράς με ενδυνάμωση του
αισθήματος συλλογικότητας μεταξύ των δρώντων και προστασία της
ασφάλειας και των συμφερόντων των κρατών -μελών.
40
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4.Ενεργειακή πολιτική Ρωσίας
4.1 Ιστορική εξέλιξη ενεργειακής πολιτικής Ρωσίας
Η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο κάτοχο αποθεμάτων φυσικού
αερίου στον κόσμο και μια από τις μεγαλύτερες πετρέλαιο-παραγωγικές
χώρες που μαζί με την Σαουδική Αραβία τροφοδοτούν το 1/3 του
πετρελαίου της Ευρώπης. Ο παράγοντας “Ενέργεια” και κυρίως τα πλούσια
ενεργειακά αποθέματα της Ρωσίας αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα της
συνεχούς οικονομικής προόδου .Όχι μόνο στη βάση ενός επαρκούς
εφοδιασμού της ίδιας της χώρας για χάριν των Ρώσων πολιτών αλλά και
στο εμπόριο της παραγόμενης ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε και
χρησιμοποιείται διαρκώς ,ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής κυρίως από το
2000 ,όταν ανήλθε στην Εξουσία ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου , η ΕΣΣΔ λειτούργησε με
ξεκάθαρη κρατικό-κεντρική προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα πολιτικής, με τον
έλεγχο των παραγωγικών συντελεστών και κυρίως της ισχυρής
βιομηχανίας, με την βούληση σταθεροποίησης της κοινωνίας και των
διαφορετικών εθνοτήτων κάτω από μία εξουσία ,το κράτος .Η ΕΣΣΔ όντας
μια αγροτική οικονομία, στήριξε διαχρονικά την οικονομική της ανάπτυξη,
στις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου .41Είναι χαρακτηριστικό, πώς
στις αρχές του κομμουνιστικού κράτους της ΕΣΣΔ ,δεκαετία 1920 ,το 14%
των συνολικών εξαγωγών ήταν εξαγωγές πετρελαίου και σχεδόν 30 χρόνια
μετά ,την δεκαετία του 1950 ,το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 50 % ,κάτι που
αποτελεί δείγμα της πολιτικής που ακολούθησε η ΕΣΣΔ. Τα έσοδα από τις
εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου χρησιμοποιήθηκαν για την
ανοικοδόμηση και υποστήριξη της βιομηχανίας και κυρίως την στρατιωτική .
Ταυτόχρονα κατά την διάρκεια του Ψυχρού πολέμου η ανάγκη για
αύξηση των πυρηνικών εξοπλισμών στα πλαίσια ενός διαρκούς αγώνα
ανάμεσα στα δύο μέρη (ΗΠΑ-ΕΣΣΔ) ,οδήγησε το κράτος σε ενισχυμένη
χρηματοδότηση για προγράμματα πυρηνικής ενέργειας.Η κινητήριος
δύναμη της Ρωσικής οικονομίας εξελίχθηκε ο σύγχρονος ενεργειακός
παράγοντας σε σύγκριση με το παρελθόν ,όπου η αγροτική δραστηριότητα
και η στρατιωτική και βαριά βιομηχανία είχαν την πρωτοκαθεδρία. 42Είναι
χαρακτηριστικό πως τις δεκαετίες 1950 και 1960 στη Ρωσία
πραγματοποιήθηκε διπλάσια παραγωγή πετρελαίου ,καθιστώντας την
ΕΣΣΔ την δεύτερη μεγαλύτερη πετρέλαιο-παραγωγική χώρα παγκοσμίως.
Η μαζική εξόρυξη πετρελαίου τόσο για τις εγχώριες ανάγκες αλλά κυρίως
προς εξαγωγή συνοδεύτηκε από την ικανότητα η Ρωσία να διατηρεί σε
χαμηλά επίπεδα τα κόστη εργασίας και σταδιακά να γίνεται πιο
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ανταγωνιστική στις τιμές σε σύγκριση με το αντίπαλο δέος που ήταν χώρες
της Μέσης Ανατολής.
Η στρατηγική που ακολούθησε η Ρωσία εκείνη την περίοδο ,που
ονομάστηκε και 43«Soviet Economic Offence» είχε και πολιτική στοχοθεσία.
Η διεύρυνση του δικτύου εξαγωγής πετρελαίου είχε ως μακροπρόθεσμο
στόχο την ισχυροποίηση της χώρας στην περιφέρεια και την αύξηση της
επιρροής της σε χώρες της Δύσης.44Υπό το φάσμα των πετρελαϊκών
κρίσεων στην Μέση Ανατολή ,την δεκαετία του 1970 ο Μπρέζνιεφ ,ο τότε
ηγέτης της ΕΣΣΔ , χρησιμοποίησε τις υψηλές παγκόσμιες τιμές σαν αιτία να
ανεβάσει τις τιμές στην Ανατολική Ευρώπη, όπου κυριαρχούσε η σοβιετική
οικονομία. Η στρατηγική που ακολούθησε σχετιζόταν με το επίπεδο τιμών
διεθνώς και κατάφερνε όσο διαρκούσε αυτή η κρίση να επωφελείται με
έσοδα που μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ήταν σημαντικά για την
σοβιετική οικονομία. Τότε η προτίμηση στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής
λόγω της πτώσης των τιμών έφερε σε δύσκολη θέση την ΕΣΣΔ, που λίγα
χρόνια αργότερα λόγω των διεθνών εξελίξεων ,οδήγησε στο τέλος της το
1991.Παρ΄όλα αυτά όλο αυτό το διάστημα η ΕΣΣΔ είχε επενδύσει στην
κατασκευή των υποδομών ώστε μορφές ενέργειας όπως πετρέλαιο, φυσικό
αέριο και ηλεκτρισμός να αποτελέσουν μια σημαντική παρακαταθήκη για
την οικονομία της χώρας όπως φαίνεται σήμερα.
Η νεοσύστατη Ρωσική Ομοσπονδία, σε μια ιστορική μετάβαση
έπρεπε να βρει τις διόδους μιας οικονομικής και πολιτικής ανάτασης.Η
προφανής και ριζοσπαστική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν έχει να κάνει
με φιλελεύθερη προσέγγιση και της οικονομικής δραστηριότητας ,όπου ο
απόλυτος έλεγχος των οικονομικών και παραγωγικών συντελεστών από το
κράτος έδωσε την θέση του στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις.
Βασικό πρόβλημα αποτέλεσε η αδυναμία να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες
και πρακτικές άμεσα, γεγονός σχετικά δικαιολογημένο λόγω της άμεσης
πολιτικής και όχι μόνο αλλαγής. Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε μια
μεταβατική περίοδο σε όλα τα επίπεδα. Ήταν η δεκαετία που σε επίσημο
επίπεδο παρουσιάζεται η ενεργειακή πολιτική με μακροπρόθεσμη
προοπτική.Η ιδέα για την διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της
χώρας έγινε αποδεκτή από την Ρωσική Κυβέρνηση το 1992 .Την δεκαετία
του 1990 η ιδιωτική πρωτοβουλία κυριάρχησε, όπως φαίνεται και από το
γεγονός πως οι εταιρείες παραγωγής πετρελαίου ανήκαν σε επιχειρηματίες
και lobby ολίγων. 45Τον Δεκέμβριο του 1994 ,το σχέδιο δράσης με τίτλο
Energy Strategy of Russia (Major Provisions) έγινε αποδεκτό από την
Ρωσική κυβέρνηση και εφαρμόσθηκε με πράξη του πρωθυπουργού στις 7
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Μαΐου 1995 και ψήφισμα της κυβέρνησης στις 13 Οκτωβρίου 1995,
αποτέλεσε την πρώτη επίσημη μορφή πλάνου ενεργειακής πολιτικής μετά
την σοβιετική εποχή. Ο χρονικός ορίζοντας που τέθηκε αφορούσε μέτρα και
πολιτικές μέχρι το 2010.Βέβαια η πολιτική άλλαξε άρδην με την εκλογή του
Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η περίοδος Πούτιν είναι σίγουρο με βάση και τα στοιχεία αλλά και
την θέση της Ρωσίας στο διεθνές σκηνικό ,πως ώθησε την Ρωσία σε
ταχύτερη ανάπτυξη ,δίνοντας βάση πρωτίστως σε διαφορετικά πεδία
συγκριτικά με το παρελθόν. 46Από το 2000, η Ρωσία επικεντρώθηκε στην
εξαγωγή πρώτων υλών και ιδιαίτερα ενέργειας (φυσικό αέριο),ξυλεία,
ορυκτά και πολύτιμα μέταλλα. Η ενεργειακή βιομηχανία αναπτύσσεται υπό
κρατικό άμεσο έλεγχο και η ρωσική οικονομία σταθεροποιείται
επωφελούμενη από τη σταθερή άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 2000 .Ο τρόπος που συμμετέχει το κράτος στην
παραγωγή και εμπορία του φυσικού αερίου και του πετρελαίου ,αποτελεί
την ειδοποιό διαφορά στο ζήτημα αυτό.47Οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής
πετρελαίου και φυσικού αερίου ουσιαστικά βρέθηκαν υπό τον κρατικό
έλεγχο κάτι που είχε ως στόχο την αύξηση της παραγωγής και των
εσόδων.Ουσιαστικά το κράτος κατάφερε να εθνικοποιήσει τις εταιρείες
ενέργειας ,συγκεντρώνοντας την παραγωγή των κύριων μορφών ενέργειας
σε τρείς εταιρείες.48Gazprom, Rosneft, Transneft. Στην πορεία της εργασίας
,υπάρχει ειδική αναφορά στην λειτουργία και τον ρόλο των εταιρειών στην
ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας στα τελευταία 15 χρόνια περίπου ,όπου
στην εξουσία βρίσκεται ο Πούτιν.
Εκμεταλλευόμενη την πλούσια επάρκεια της σε φυσικό αέριο και
πετρέλαιο και την σταθερότητα των υψηλών τιμών παγκοσμίως ,η Ρωσία
βγήκε απόλυτα κερδισμένη. Η τεράστια εξάρτηση των Ευρωπαϊκών χωρών
από τα ενεργειακά αποθέματα του Ρωσικού εδάφους ,οδηγεί τις χώρες σε
αδυναμία εύρεσης αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων με αποτέλεσμα
την προσκόλληση στην ενεργειακή παραγωγή της Ρωσίας. Η σύνδεση με
χώρες ,εκτός από το εμπόριο ενέργειας σχετίζεται και με την κατασκευή
υποδομών και αγωγών για την αποθήκευση και μεταφορά της ενέργειας.
Επιπλέον ισχυρές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία
επιδιώκουν την σύνδεση αυτή τόσο στη βάση εύρεσης ευκαιρίας για
απόκτηση τεχνογνωσίας όσο και στην προώθηση επενδύσεων σε ρωσικό
έδαφος.
Στην «πυραμίδα» της διάδρασης Ρωσίας και των εμπορικών της
εταίρων είναι το φυσικό αέριο. Για παράδειγμα τo 2014 περίπου το 70%
των εξαγωγών πετρελαίου και το 90% εκείνων του φυσικού αερίου της
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Ρωσίας διοχετεύθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά. Γίνεται εύκολα αντιληπτή η
κρισιμότητα των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας ,οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και
συνεχίζονται να δοκιμάζονται όπως στις κρίσεις με την Ουκρανία το 2009
και το 2014. Παρόλα αυτά η σημασία στο να παραμείνουν οι σχέσεις των
δύο πλευρών σταθερές είναι μεγάλη. 49Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω
στοιχεία: H Ρωσία προμηθεύει το 100% του φυσικού αερίου στην Εσθονία,
τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Βουλγαρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, το
80,5% στην Τσεχία, το 63,3% στη Σλοβακία, το 57,4% στη Σλοβενία, το
54,8% στην Ελλάδα, το 54,2% στην Πολωνία, το 52,2% στην Αυστρία, το
49,5 στην Ουγγαρία, το 43,2% στο Βέλγιο, το 39,9% στη Γερμανία, το
37,1% στην Κροατία, το 27,9% στο Λουξεμβούργο, το 24,2% στη
Ρουμανία, το 19,8% στην Ιταλία, το 17,2% στη Γαλλία και το 5,8% στην
Ολλανδία .Βέβαια οι μεγάλες χώρες που συνάμα είναι και μεγάλες αγορές
έχουν σημαίνοντα ρόλο στις σχέσεις με την Ρωσία.

4.2 Ενεργειακό πρόγραμμα 2020 & 2030
Η διαφορετική προσέγγιση του Πούτιν, πιο συγκεντρωτική υπέρ του
κράτους άλλαξε τον σχεδιασμό της προηγούμενης Κυβέρνησης του
Yeltsin.50Η νέα ενεργειακή πολιτική που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση και
άρχισε να τίθεται σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2003 , είχε 4 βασικούς
πυλώνες:





Την άνοδο της ενεργειακής αποδοτικότητας και παραγωγής
Την προστασία του περιβάλλοντος
Την σταθερή τεχνολογική ανάπτυξη στα θέματα της ενέργειας
Την διατήρηση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας
H ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας χτίστηκε , βασιζόμενη στην ισχυρή
γεωπολιτική θέση της. Αντιλαμβανόμενη και την ενεργειακή της δύναμη
αλλά και την εξάρτηση των υπολοίπων από αυτήν ,χρησιμοποιεί εντέχνως
την διπλωματία, την ενεργειακή της παραγωγή και επάρκεια ως εργαλεία
άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Εξάλλου, αυτή η εκτίμηση επίσημα
συμπεριλαμβάνεται και στη ρωσική έκθεση «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας
έως το 2020» (National Security Strategy to 2020) που δημοσιεύθηκε το
Μάρτιο του 2009 και όπου ρητά αναφέρεται ότι «οι ρωσικοί φυσικοί πόροι
συνιστούν παράγοντα ενίσχυσης της επιρροής της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην παγκόσμια αρένα».51Η ενεργειακή ασφάλεια αποτέλεσε πρώτο
μέλημα και η κοινή πορεία κράτους και μονοπωλιακών εταιρειών όπως η
υπερδύναμη Gazprom, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής Πούτιν. Για
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να προασπίσει τα συμφέροντα της ,κυρίως οικονομικά, ο Ρώσος ηγέτης,
τοποθέτησε τον Νοέμβριο στις θέσεις των αντιπροέδρων της χώρας τον
υπουργό Άμυνας Ιβάνοφ και τον πρόεδρο της Gazprom Medvedev σε μια
συμβολική κίνηση.
Το πλάνο για την ενεργειακή πολιτική μέχρι το 2020 «Energy
Strategy of Russia for the period up to 2020» αναφέρεται σε
αναδιοργάνωση των ενεργειακών αγορών καθιστώντας αυτές πιο
ανταγωνιστικές και κερδοφόρες ,κάτι που έγινε πράξη και στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και στην πυρηνική .Παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση
εσόδων από την φορολογία στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας και κυρίως
υδρογονανθράκων. Ενώ όπως αναφέρεται στην αρχή του επίσημου
εγγράφου τέθηκαν με επιτυχία κανόνες ,με βάση τις αρχές δικαίου για την
ορθότερη λειτουργία των αγορών. Η άνοδος των τιμών παγκοσμίως σε μια
περίοδο οκτώ χρόνων (2000-2008), με τις τιμές στις αρχές της δεκαετίας να
είναι 27 δολάρια το βαρέλι και το 2008 94 δολάρια το βαρέλι ,ευνοήσαν την
αναδιοργανωμένη ρωσική παραγωγή καθώς εκείνη την περίοδο η
συχνότητα εξαγωγών ενέργειας ήταν 50% εντονότερη από το παρελθόν.
Στις 13 Νοεμβρίου 2009, εγκρίθηκε η «Ενεργειακή Στρατηγική της
Ρωσίας για την περίοδο έως το 2030»52, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές
στην ανάπτυξη της ρωσικής ενεργειακής πολιτικής Όπως αναφέρεται, το
έγγραφο αυτό δεν αποτελεί σχέδιο δράσης παρά μόνο ένα πλάνο.
53Υπογραμμίζει
τους στόχους ,τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις
προτεραιότητες, τις κατευθυντήριες γραμμές για την μέγιστη αξιοποίηση
των ενεργειακών πόρων της χώρας και προβλέψεις για την πορεία της
στρατηγικής. Σύμφωνα με το κείμενο, ως το 2030 η Ρωσία θα εξάγει 330
εκατ. τόνους πετρελαίου κα σχεδόν 370 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το
χρόνο. Η εξόρυξη αυτών των βασικών ενεργειακών πόρων στη χώρα θα
ξεπεράσει μέχρι τότε τους 500 εκατ. τόνους και τα 900 δις κυβικά μέτρα
αντίστοιχα.
Σημαντική είναι η συμβολή των κρατικών εταιρειών παραγωγής και
μεταφοράς ενέργειας ,στο Ρωσικό ενεργειακό οικοδόμημα.H άμεση
εμπλοκή της κυβέρνησης στην στρατηγική των εταιρειών είναι δεδομένη
καθώς κυβερνητικά πρόσωπα σε υψηλόβαθμες θέσεις βρίσκονταν στην
ανώτερη διεύθυνση των εταιρειών (πχ Medvedev) .Η σταδιακή άνοδος της
ρωσικής οικονομίας οφείλεται σημαντικά στην εξάπλωση του δικτύου
αγωγών μεταφοράς και αερίου μέσω των εταιρειών. Ο εφοδιασμός των
χωρών της Ευρώπης και της Ασίας με φυσικό αέριο και πετρέλαιο γίνεται
ευκολότερα μέσω των αγωγών και μέσω των καινοτόμων τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τέτοιων έργων.
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http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(Eng).pdf Ministry of Energy of the
Russian Federation, Energy Strategy for Russia for the period up to 2030 ,Moscow 2010
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Ministry of Energy of the Russian Federation ,Energy Strategy for Russia for the period up to
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Η εταιρεία κολοσσός Gazprom(Gazovaya Promyshlennost),
κατέχει το μονοπώλιο παραγωγής φυσικού αερίου και έχει
εθνικοποιηθεί,ακολουθώντας κοινή πορεία με τις αποφάσεις της Ρωσικής
Κυβέρνησης . Έχει στην κατοχή της τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού
αερίου στον κόσμο και ο εφοδιασμός που γίνεται σε χώρες της Ευρώπης
και της Ασίας μέσα από τους αγωγούς που κατασκευάζει ,είναι ζωτικής
σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και λειτουργία των χωρών αλλά και
για τους ίδιους τους καταναλωτές.
Με την τελευταία μέτρηση54 στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 ,όπως έχει
ανακοινώσει επίσημα η ίδια η εταιρεία ,τα αποθέματα της από την
παραγωγή φτάνουν τα 36.417 τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και 3.6 δις
τόνοι πετρελαίου και άλλων συμπυκνωμενων αποθεμάτων.Μόνο το 2015 η
εταιρεία παρήγαγε 418.5 δις κυβικά μέτρα αερίου ,15.3 δις συμπυκνωμενα
και 36 δις τονους πετρέλαιο.Στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε τα
αποθέματα φυσικού αερίου της Gazprom αντιστοιχούσαν στο 90 % της
παραγωγής της Ρωσίας και στο 20 % παγκοσμίως.Την στιγμή που το 70 %
των εισαγωγών ενέργειας της Ευρώπης προέρχεται από την Gazprom. Η
Gazprom
εισάγει
αέριο
από
χώρες
της
Κ.Ασίας
(Καζακσταν,Τουρκμενιστάν,Ουζμπεκιστάν )αγοράζοντας το είτε για να το
προωθήσει με υψηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή αγορά ,είτε να το κρατήσει
στην εσωτερική αγορά ως απόθεμα ή ως προϊόν προς πώληση σε Ρωσικές
επιχειρήσεις και καταναλωτές.Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που
αντλεί τι μορφές ενέργειας έχοντας δημιουργήσει υπερσύχρονες μονάδες
παραγωγής .Τέτοιες περιοχές στο Ρωσικό έδαφος είναι : Yamal Peninsula,
Khanty Mansiysk, Shotkman field κ.α .
H Rosneft αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης και
εφοδιασμού πετρελαίου της Ρωσίας και μια από τις κορυφαίες της
Ευρώπης και του κόσμου.Όπως και στην περίπτωση της Gazprom,έτσι και
η Rosneft ανήκει στο κράτος και μετά την εξαγορά των ισχυρών ρωσικών
εταιρειών Yukos και ΤΝΚ-ΒΡ ,αποτελεί βασικό δρών στην ενεργειακή
πολιτική της Ρωσίας και ειδικότερα στο πετρέλαιο55. Μέχρι το τέλος του
2015 οι μετρήσεις έδειξαν πως στις αποθήκες της εταιρείας βρίσκονταν
περίπου 34.5 δις boe υδρογονανθράκων, ένα νούμερο ιδιαίτερα υψηλό
καθώς σύμφωνα με το SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)
είναι αρκετό να προμηθεύσει την χώρα με πετρέλαιο για τα επόμενα 19
χρόνια. Ενώ πέτυχε την παραγωγή-ρεκόρ στο τομέα των
υδρογονανθράκων με 254 mmtoe. Η παραγωγή πετρελαίου ανέβηκε
σχεδόν 35 % την ίδια χρονιά ενώ ξεκίνησε η εξόρυξη σε 1839 καινούργιες
πετρελαιοπηγές.
Ενώ
αν
και
δεν
συγκρίνεται
με
την
Gazprom,δραστηριοποιείται και στο τομέα του φυσικού αερίου με την
παραγωγή της το 2015 να έχει ανέβει κατά 10%. Σύμφωνα με τις επιταγές
της αγοράς, εστιάζει στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας μέσα
από projects με στόχο την μείωση κόστους παραγωγής ,την προστασία του
54
55

Gazprom.com , Official Statistics of Ministry of the Russian Federation
Rosneft.com , Official Statistics of Ministry of the Russian Federation
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περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη παραγωγή για την Ρωσική οικονομία.
Η εταιρεία κατέχει το 40 % του μεριδίου παραγωγής πετρελαίου στην
Ρωσία και το 5% παγκοσμίως.
Με νομοθετική πράξη της Ρωσικής κυβέρνησης τον Αύγουστο του
1993 ,η εταιρεία Transneft απέκτησε μορφή και ισχύ56.Αποτελεί την
μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο καθώς οι αγωγοί
της διασχίζουν περίπου 70 χιλιάδες χιλιόμετρα μεταφέροντας ενέργεια από
την Ρωσία σε Ευρώπη και Ασία. Πάγια λειτουργία της εταιρείας είναι η
μεταφορά ενέργειας και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για
μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ,μέσα από την ανάπτυξη καινοτομίας και
τεχνολογίας ,όπως άλλωστε συμβαίνει και στις άλλες εταιρείες. Την άνοιξη
του 2016 η εταιρεία άρχισε στην πράξη να λειτουργεί ένα πλάνο μέχρι το
2020 με γνώμονα την εξάπλωση του δικτύου σύμφωνα με τα κανονιστικά
πλαίσια που υπάρχουν για την προστασία του περιβάλλοντος και της
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την κατασκευή των υποδομών πολλές
φορές σε δύσβατες περιοχές.

4.3 Οι αγωγοί ως εργαλείο ενεργειακής πολιτικής
Ξεχωριστό κεφάλαιο στην ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας αποτελεί
το σύστημα των αγωγών για την μεταφορά της ενέργειας ,τόσο στο
εσωτερικό της τεράστιας εδαφικής επικράτειας της Ρωσίας ,όσο και σε
χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. To σύστημα αγωγών είναι αρκετά
πολύπλοκο αλλά ιδιαίτερο κρίσιμο καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά
σημεία των συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ Ρωσίας και των
Ευρωπαϊκών χωρών. 57 Η κατηγοριοποίηση τους γίνεται σε αυτούς που
έχουν κατασκευαστεί και σε όσους βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής,
αλλά και στο σε ποιες περιοχές-χώρες εκτείνονται .
Οι αγωγοί κατασκευάζονται από τις εταιρείες ,όπως για παράδειγμα
η Gazprom για το φυσικό αέριο και η Transneft για το πετρέλαιο. Οι
κρατικές εταιρείες είναι υπεύθυνες για την διαχείριση και λειτουργία των
αγωγών. Επιτρέπεται ιδιωτικές εταιρείες να κατασκευάσουν αγωγούς αλλά
με αρκετούς περιορισμούς και χαμηλές προοπτικές. Το μέγεθος του
συστήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλο και εντάσσει αρκετές χώρες .Στην
Gazprom ανήκει το εθνικό σύστημα εφοδιασμού φυσικού αερίου -Russian
Unified Gas Supply System (UGSS) το οποίο είναι και το μεγαλύτερο στον
κόσμο καθώς οι αγωγοί εκτείνονται σε 160.000 χιλιόμετρα. Πέρα από τους
αγωγούς ,κατασκευάζονται και σταθμοί σε πόλεις ,ως σημαντικά spots.
56

Transneft.ru

57

Olga Egorova, The European Union – Russia relations on natural gas as an example of the
relations within network governance ,Faculty of Management and Finance ,University of Twente,
2010
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Η κατασκευή αγωγών συμβάλλει αποφασιστικά και στην δημιουργία
θέσεων εργασίας των χωρών και δεν ισοδυναμεί με ολικό όφελος των
Ρώσων καθώς οικονομικά οφέλη έχουν και οι χώρες που
συμμετέχουν.Πέρα από την φορολογία και την αντιμετώπιση ποσοστών
ανεργίας ,η απόκτηση τεχνογνωσίας και η συμμετοχή γηγενών εταιρειών
στην κατασκευή και λειτουργία των αγωγών ,αποτελούν
βασικά
πλεονεκτήματα .Σε πολλές χώρες την ιδιοκτησία των αγωγών και ότι
συνεπάγεται σε λειτουργικά έξοδα και έσοδα δεν την έχει η Gazprom μόνο
αλλά και άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με την συγκεκριμένη εταιρεία
όπως στην περίπτωση του αγωγού Yamal στην Πολωνία,Rurhgas στην
Γερμανία ,ΕΝΙ στην Ιταλία κ.α .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Εμείς επικεντρωνόμαστε στη σύνδεση της Ρωσίας με την Ευρώπη για αυτό
περιγράφονται λεπτομερώς τα δεδομένα που αφορούν τους αγωγούς
σύνδεσης Ρωσίας-Ευρώπης και όχι αυτούς στο εσωτερικό της χώρας αλλά
και σε αυτές με τις Ασιατικές.

51

The Yamal-Europe Gas Pipeline

58Ένα

από τα πιο σημαντικά project της Gazprom,αφού
σχεδιάστηκε για να μεταφέρει από τη Σιβηρική Ρωσία ,αέριο και πετρέλαιο
με κατάληξη στην Γερμανία. Δύο αγωγοί με διάμετρο 1420 mm ,μήκους
4100 km , διασχίζουν Λευκορωσία και Πολωνία για να καταλήξουν στην
Γερμανική επικράτεια. Ανάλογα με το έτος και την παραγωγή ,μεταφέρονται
περίπου 17-18 δις κυβικά μέτρα αερίου εκτός Ρωσίας. Η κατασκευή του
αγωγού ξεκίνησε το 1994 και το 2006 και με τον τελευταίο σταθμό
συμπίεσης (compressor station) ο αριθμός των σταθμών έφτασε τους 14 σε
όλο το μήκος της απόστασης. Στη Ρωσική επικράτεια ο αγωγός είναι
μήκους 420 km και υπάρχουν τρείς σταθμοί : Rzhevskaya, KholmZhirkovskaya and Smolenskaya . Στην Λευκορωσία ο αγωγός εκτείνεται σε
απόσταση 575 km με πέντε σταθμούς σε περιοχές της χώρας :
Nesvizhskaya, Krupskaya, Slonimskaya, Minskaya and Orshanskaya. Στην
Πολωνία ο αγωγός φτάνει τα 683 χιλιόμετρα και πέντε σταθμοί: Ciechanow,
Szamotuly, Zambrow, Wloclawek, Kondratki. H Πολωνική εταιρεία Europol
Gaz (μία κοινοπραξία της Gazprom και της πολωνικής εταιρείας PGNiG)
έχει στην δικαιοδοσία της τον αγωγό στο πολωνικό έδαφος.
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Blue Stream

59Τον

Δεκέμβριο του 1997 αποφασίστηκε μεταξύ Ρωσίας και
Τουρκίας η ανάγκη για μια συμφωνία πάνω στον ενεργειακό εφοδιασμό της
δεύτερης από την Ρωσία. Η συμφωνία προέβλεπε την δυνατότητα
εφοδιασμού με 25ετή ορίζοντα για φυσικό αέριο μέχρι και 365
δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα. Ο συγκεκριμένος αγωγός σχεδιάστηκε για να
μεταφέρει φυσικό αέριο στην Τουρκία μέσα από την Μαύρη Θάλασσα και
μέσω της Ουκρανίας, Μολδαβίας ,Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Το συνολικό
μήκος του αγωγού είναι 1213 km και οι τεχνικές κατασκευής του
θεωρήθηκαν ιδιαίτερα πρωτοποριακές .H κατασκευή και η ιδιοκτησία του
αγωγού ανήκει από κοινού στην Gazprom και στην Ιταλική εταιρεία Eni μετά
από συμφωνία των δύο πλευρών τον Φεβρουάριο του 1999,μέσω της
εταιρείας που ιδρύθηκε με τίτλο «Blue Stream Pipeline Company B.V». Οι
δύσβατες περιοχές που έπρεπε να διαπεράσει ο αγωγός αλλά κυρίως το
γεγονός πως ο αγωγός όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα πρέπει
να περάσει μέσα από το βυθό της θάλασσας σε βάθος 2.150 μέτρων
οδήγησαν την κατασκευαστική εταιρεία σε χρήση ανθεκτικών μεταλλικών
σωληνώσεων και αγωγών με εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις
ανθεκτικότητας καθιστώντας την συγκεκριμένη κατασκευή ,μοναδική στο
είδος της.
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Εκτός από την εργασία στο βυθός της Μαύρης Θάλασσας, δημιουργήθηκαν
τούνελ 3.260 μέτρων που διαπερνούν βουνά για να φτάσει ο αγωγός στο
τελικό προορισμό του. Οι εργασίες μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου
διήρκησαν σχεδόν ένα χρόνο (2001-2002) .
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Οι δύο πλευρές τον Δεκέμβριο του
2014 υπέγραψαν μνημόνιο
συνεργασίας ,που προβλέπει την δημιουργία ακόμα ενός αγωγού φυσικού
αερίου σύνδεσης Ρωσίας -Τουρκίας (Turkstream),τρίτου κατά σειρά μετά
τον Blue Stream και τον Trans-Balkan Stream που εφοδιάζει την Τουρκία
με φυσικό αέριο καθιστώντας την Τουρκία μια εκ των κορυφαίων
ενεργειακών εταίρων της Ρωσίας και με προοπτική εισόδου στον
ευρωπαϊκό χώρο μέσω της Ελλάδας όπως φαίνεται στην εικόνα.
Nord Stream

Βαρύτατης σημασίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης
αποτελεί ο αγωγός Nord Stream .Η κατασκευή του με απαρχή την πόλη
Vyborg κοντά στη Βαλτική Θάλασσα ,αποτελεί κύρια δίοδο εξαγωγής
φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Ευρώπη με προορισμό την
Γερμανία.60 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωμάτωσε το πλάνο κατασκευής
του συγκεκριμένου αγωγού, το 2000 στο project Trans-European Network
for Energy (TEN-E) Guidelines (ενός πλαισίου οικονομικής ανάπτυξης και
προόδου ) δείγμα της σημασίας που δίνετε και από την ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην κατασκευή του. Το μήκος του αγωγού φτάνει
τα 1.224 χιλιόμετρα και η κατασκευή του έγινε από εταιρεία -κοινοπραξία με
τίτλο Nord Stream AG joint company ,αποτέλεσμα συνεργασίας των
Gazprom, Wintershall , E.ON , Gasunie και ENGIE με διαφορετική
μετοχική συμμετοχή για κάθε μια .Πλειοψηφεί η Gazprom και ακολουθούν
σε μερίδια οι υπόλοιπες όπως αναφέρθηκαν. Οι 2 γραμμές του αγωγού
έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν 55 δις κυβικά μέτρα κάθε χρόνο. Η
κατασκευή του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010 και ολοκληρώθηκε η πρώτη
60

REGULATION (EU) No 347/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ,on
guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and
amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 , 17 April 2013
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γραμμή τον Νοέμβριο του 2011 και η δεύτερη τον Οκτώβριου του
2012,σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτοί οι τρείς αγωγοί είναι οι βασικοί δίοδοι εξαγωγής φυσικού
αερίου στην Ευρώπη .Στο δίκτυο μεταφοράς αερίου υπάρχουν και άλλοι
αγωγοί που αφορούν το εσωτερικό της χώρας αλλά και την αναδυόμενη
ανάπτυξη και σύνδεση με χώρες της Ασίας, όπως οι αγωγοί : SRTO –
Torzhok ,
Bovanenkovo – Ukhta
and
Bovanenkovo,
Pochinki –
Gryazovets,Sakhalin – Khabarovsk – Vladivostok,Dzhubga –
Lazarevskoye – Sochi κ.α.
Οι προοπτικές ανάπτυξης και οικονομικής προόδου που ανοίγονται
από τους ήδη κατασκευασμένους αγωγούς ,οδηγούν σε νέες συμφωνίες για
αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου. Ο αγωγός Nord Stream 2
ακολουθεί την ίδια πορεία με την πρώτη γραμμή ,καλύπτοντας σχεδόν την
ίδια απόσταση και σχεδιάστηκε για να μεταφέρει την ίδια ποσότητα περίπου
55 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 οι
εταιρείες
κατασκευής
και
ιδιοκτησίας
του
αγωγού(Gazprom,
BASF/Wintershall, ENGIE, E.ON, OMV, & Shell),υπέγραψαν το μνημόνιο
συνεργασίας με ορίζοντα να είναι σε λειτουργία μέχρι τα τέλη του 2019.
Eιδική μνεία πρέπει να γίνει στον αγωγό South Stream,o οποίος
προβλεπόταν να συνδέσει την Ρωσία με την Αυστρία μέσω αγωγού που θα
διαπερνά την Βουλγαρία, Σερβία, Σλοβενία ,Ουγγαρία ,αλλά και την πρώτη
με την Ιταλία μέσω Ελλάδας και Αλβανίας. Η κρίση στην Ουκρανία το
2014,με τις κυρώσεις που επέβαλλε η Ε.Ε ακύρωσαν τις διαπραγματεύσεις
των εμπλεκόμενων μερών. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου
μεταφοράς φυσικού αερίου θα έδινε τεράστια ώθηση στις εμπλεκόμενες
χώρες όμως τα γεγονότα της Κριμαίας το 2014 και η κατευθυντήρια
γραμμή της πολιτικής της Ε.Ε για σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά
ενεργειακά αποθέματα και στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και
άλλες δυνάμεις ,έχουν αναβάλλει την δημιουργία του έργου.

56

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
- Druzhba Pipeline

61Η

κύρια εξαγωγική δίοδος αργού πετρελαίου από την Ρωσία στην
Ευρώπη ,που ξεκίνησε την λειτουργία της το 1962 έχει καταφέρει να μπορεί
να μεταφέρει έως και 1.3 εκατ. b/d(barrels per day)και αποτελεί τον
μεγαλύτερο αγωγό πετρελαίου στο κόσμο με μήκος 4.000 km. Με δύο
κατευθύνσεις ο αγωγός τροφοδοτεί την Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία &
Πολωνία )με σχεδόν 1.000.000 b/d και την Ανατολική Ευρώπη (Ουγγαρία,
Σλοβακία, Τσεχία και την πρώην Γιουγκοσλαβία)
62-Baltic

Pipeline System
Ένα βαρυσήμαντο έργο που ξεκίνησε το 2001 και είχε σκοπό να
μεταφέρει πετρέλαιο μέσα από τη Βαλτική Θάλασσα. Από το λιμάνι του
Primorsk μεταφέρεται πετρέλαιο σε πολλές περιοχές της Ρωσίας για τον
ανεφοδιασμό των καταναλωτών και επιχειρήσεων. To πετρέλαιο που
προέρχεται από περιοχές της Δυτικής Σιβηρίας ,από ρωσικές περιοχές
όπως (Urals-Volga, Timan-Pechora) .
αγωγοί: Ο Baku – Tikhoretsk – Novorossiysk που συνδέει
την Ρωσία με Αζερμπαιτζάν ,ο Atyrou-Samara που συνδέει Ρωσία63-Άλλοι
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Tugce Varol , The Russian Energy Foreign Policy ,European Scientific Institute -Egalite ,p.175 ,
2013
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Tugce Varol , The Russian Energy Foreign Policy ,European Scientific Institute -Egalite ,p.176 ,
2013
63
Tugce Varol , The Russian Energy Foreign Policy ,European Scientific Institute -Egalite ,p.177-181
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Καζακστάν ,οι αγωγοί Sakhalin I & II ,Caspian Pipeline System , που
πραγματοποιούν μεταφορά πετρελαίου στο εσωτερικό της χώρας.O ΕSPO
(East Siberia-Pacific Ocean ) συνδέει την Ρωσία με την Κίνα. Ενώ
υπάρχουν μια σειρά από αγωγοί που είναι προς κατασκευή .Η περίπτωση
του αγωγού Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη σε μια τριμερή ουσιαστικά
διαπραγμάτευση μεταξύ Ρωσίας ,Βουλγαρίας και Ελλάδας τελικά δεν έγινε
πράξη καθώς η Βουλγαρία εγείρε ενστάσεις τελικά στην κατασκευή του
αγωγού πετρελαίου που θα έφτανε σχεδόν τα 280 χιλιόμετρα και θα έδινε
τεράστια ώθηση στον οικονομικό και ενεργειακό τομέα των δύο βαλκανικών
χωρών.

4.4 Ενεργειακή σχέση με τρίτες χώρες
Στην εξωτερική πολιτική ανεξαρτήτως το πεδίο ,η σχέση με γείτονες
χώρες πάντα διαδραματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο. Στην ενεργειακή
πολιτική της Ρωσίας που αποτελεί και κύριο όπλο σε διαπραγματευτική
διαδικασία και άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής εξωγενείς
παράγοντες,συχνά επηρεάζουν την ισχύουσα κατάσταση. Οι ενεργειακές
κρίσεις στην Ουκρανία το 2006 & το 2009 αλλά και η πρόσφατη πολιτική
κρίση στην ίδια χώρα το 2014 με την τελική προσάρτηση της Κριμαίας από
την Ουκρανία στην Ρωσία ,που επέφερε οικονομικές κυρώσεις από την
Ε.Ε, που αφορούσαν και την ενεργειακή σύνδεση των δύο πλευρών.64 Η
σχέση με τις χώρες τις Βαλτικής και πρώην σοβιετικά κράτη (CIS states)
στηρίζεται στον ενεργειακό εφοδιασμό από τον οποίο οι χώρες είναι σε
πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την Ρωσία. Χώρες όπως η Γεωργία,
η Αρμενία, η Λιθουανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο της Ρωσίας. Οι χώρες της Κασπίας και της Κεντρικής
Ασίας(Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν) λόγω
της ανεπάρκειας σε ενέργεια είναι εξαρτημένες από την Ρωσία η οποία ,ως
ενδιάμεσος χώρα με την Ευρωπαϊκή αγορά ,εκμεταλλεύεται την εγχώρια
παραγωγή και την εντάσσει στο δικό της ενεργειακό δίκτυο. Για παράδειγμα
το 80 % των εξαγωγών πετρελαίου και αερίου του Καζακστάν ελέγχεται
από την Ρωσία.
Η Ρωσία την τελευταία 20ετία χρησιμοποιεί τα ενεργειακά
αποθέματα χωρών της Κεντρικής Ασίας ,τα οποία και αγοράζει φθηνότερα
για τις δικές τις εσωτερικές ανάγκες. Έκτος των άλλων ασκεί επιθετική
πολιτική με κυρώσεις σε χώρες και συμφωνίες για να διατηρήσει το
μονοπώλιο και να μην ενισχύονται άλλες ισχυρές χώρες ,αμφισβητώντας
την δύναμη της στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο της περιοχής. To
έπραξε το 2009 όταν σε συμφωνία με το Τουρκμενιστάν «κλείδωσε» ως
δική της ιδιοκτησία 30 δις κυβικά μέτρα ώστε να μην προμηθεύονται
ανταγωνίστριες χώρες, διατηρώντας το ισχυρό μονοπώλιο που έχει
δημιουργήσει. Αντίστοιχες πρακτικές συνέβησαν στην Λιθουανία
προκειμένου να μην ενισχυθεί ο Αμερικανικός παράγοντας.
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Μεταξύ 1998 και 2000 παρατηρήθηκαν 9 διακοπές τροφοδοσίας
ενέργειας από την Ρωσία στην Λιθουανία ,ενώ το 2006 έγινε το ίδιο όταν η
Πολωνική εταιρεία PKN Orlen, αγόρασε ενέργεια από την Βαλτική χώρα65.
Μία έκρηξη σε έναν αγωγό ,οδήγησε την Ρωσική εταιρεία Transneft να μην
επιδιορθώσει τον αγωγό σαν μια μορφή τιμωρίας για την ενεργειακή
δραστηριότητα της Λιθουανίας. Το 2003 η Ρωσική πλευρά θέλησε να
ελέγξει το λιμάνι Ventspils της Λετονίας ,τον σημαντικότερο σταθμό
εξαγωγής πετρελαίου και αγαθών της χώρας και για αυτό σταμάτησε να
τροφοδοτεί το λιμάνι με δικά της προϊόντα ως μορφή πίεσης ,παρά τις
αντιδράσεις του ιδιωτικού παράγοντα ,δίνοντας βαρύτητα στη μεταφορά
ενέργειας μέσω των αγωγών που άρχισαν την δεκαετία του 2000 να
δημιουργούνται σε μεγαλύτερη κλίμακα .
Η στενή σχέση με την Λευκορωσία είναι δεδομένη και οι πιέσεις για
τον έλεγχο της ενεργειακής της παραγωγής ασφυκτικές66. Από το 2003 και
για πολύ καιρό η ρωσική Gazprom πιέζει την Λευκορωσία να της
παραχωρήσει τη Λευκορωσική εταιρεία φυσικού αερίου Beltransgaz προς
ιδιωτικοποίηση. Επιπροσθέτως, η Ρωσία ανακοινώνει πως η Λευκορωσία
αγοράζει αέριο σε χαμηλές τιμές και απειλεί πως θα διακοπεί η παροχή
φυσικού αερίου .Όπως και έγινε το 2004 ,με την Λευκορωσία στο βάρος της
ενεργειακής της ανάγκης να υποκύπτει στις Ρωσικές πιέσεις. Το ίδιο
σκηνικό παρατηρήθηκε και στη Μολδαβία ,η οποία βρέθηκε σε κίνδυνο
διακοπής του ενεργειακού της εφοδιασμού από την Ρωσία λόγω
ληξιπρόθεσμων χρεών κάτι που ώθησε την Gazprom στην κίνηση να
αγοράσει κάποιες εγχώριες εταιρείες με αντάλλαγμα την μερική εξόφληση
του χρέους ,κάτι που τελικά ευδοκίμησε.
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4.5 Παράρτημα- Η περίπτωση Ρωσίας -Ουκρανίας
Η ειδική αναφορά στις ενεργειακές σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και
στην ιστορικότητα αυτών γίνεται γιατί η Ουκρανία αποτελεί την βασική
χώρα μεταφοράς ενέργειας στην Ε.Ε και σε αυτή την κρίση έχει εμπλακεί
σε ανώτερο πεδίο πολιτικής και η Ε.Ε. 67Για παράδειγμα κατά την περίοδο
2004-2005, το 80% περίπου των ρωσικών εξαγωγών αερίου προς την ΕΕ
γινόταν μέσω της Ουκρανίας. Τα 2/3 των εσόδων της Gazprom
προέρχονταν από τις πωλήσεις αερίου μέσω των ουκρανικών αγωγών. Το
2002 διήλθαν μέσω ουκρανικού εδάφους προς τις χώρες της ΕΕ των 15
περίπου 4,3 TCF (Trillion Cubic Feet) αερίου, δηλαδή το 90% των ρωσικών
εξαγωγών προς την Ευρώπη. Αυτά τα 4,3 TCF κάλυψαν περίπου το 25%
των καθαρών καταναλωτικών αναγκών (net imports) της Ένωσης και το
41% των συνολικών της εισαγωγών σε φυσικό αέριο. Η αδυναμία εύρεσης
εναλλακτικών λύσεων τόσο από τις Ευρωπαϊκές χώρες όσο και από την
Ουκρανία αποτελεί βασικό στοιχείο της σχέσης των δύο πλευρών.
Επιπλέον οι ενεργειακές κρίσεις την τελευταία 20ετία και η πρόσφατη κρίση
στην Κριμαία επηρεάζουν το διεθνές σκηνικό και τις σχέσεις με την Ε.Ε .Οι
κυρώσεις που επιβάλλονται και από τις δύο πλευρές, τόσο από την
Ρωσία,για παράδειγμα, στην Ουκρανία που επηρεάζει το ποσοστό
εισαγωγών στην Ευρώπη αλλά και οι κυρώσεις στην Ρωσία ,δημιουργούν
ένα πεδίο ξεχωριστό στην ανάλυση που πραγματοποιείται.
Η Ουκρανία είναι μια χώρα με ελάχιστα αποθέματα αερίου και
εξαρτάται από τη ρωσική ενέργεια και το ρωσικό δίκτυο αγωγών από την
εποχή της προεδρίας του Yeltsin.Σχεδόν το 70% της ενεργειακής
κατανάλωσης των Ουκρανών ικανοποιείται από Ρωσικά αποθέματα. Η
εξάρτηση είναι προφανής και η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση από τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Τα προβλήματα ανάμεσα
στις δύο χώρες πέραν από τις εθνικές και πολιτικές αιτίες ,πηγάζουν και
από το οικονομικό πεδίο.
Το καλοκαίρι του 2000, και μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, το
ουκρανικό χρέος προς την Ρωσία για την παροχή αερίου έγινε αντικείμενο
σύγκρουσης των δυο χωρών68. Μετά την υπογραφή διμερούς
συμφωνητικού για την 8ετή παράταση εξόφλησης του ουκρανικού χρέους
προς τη Ρωσία το 2000, η ουκρανική κυβέρνηση υποστήριζε πως το χρέος
ανερχόταν στα $1.3 δις. δολάρια, ενώ ο ρωσικός κολοσσός Gazprom
επέμενε πως το χρέος είναι διπλάσιο. Το 2001 οι δύο πλευρές
συμφώνησαν στην μερική αποπληρωμή του χρέους με αντάλλαγμα τον
μερικό έλεγχο του ουκρανικού δικτύου αγωγών.(Ίδια πρακτική και στην
περίπτωση της Μολδαβίας).
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Η πρώτη σημαντική ενεργειακή κρίση69 έλαβε χώρα το 2005 ,για το
ζήτημα της ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Η
Gazprom επέμενε σε μία νέα τιμή η οποία ήταν 160$ για 1.000 κυβικά
μέτρα. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συμφώνησε με βαθμιαία αύξηση των
τιμών ως αντάλλαγμα της αυξημένης αμοιβής για τη μεταφορά του αερίου
και άλλαξε τις πληρωμές για τη μεταφορά από ανταλλάγματα σε μετρητά. Η
Ουκρανική εταιρεία Naftohaz Ukrayiny απείλησε πως θα διακόψει την
παροχή αερίου των αγωγών της Gazprom προς την Ευρώπη, αν δεν
πρόκυπτε κάποια λύση.70 Το ζήτημα επιλύθηκε τον Ιούλιο του 2005 με
συμφωνία μεταξύ της Gazprom, της Naftohaz και της RosUkrEnergo.
Παρόλα αυτά , οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Gazprom και της
Naftohaz για μία τιμή αερίου και μια νέα συμφωνία απέτυχαν και την 1
Ιανουαρίου 2006 η Gazprom ξεκίνησε να μειώνει την πίεση στους αγωγούς
από τη Ρωσία προς την Ουκρανία .Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί βλέποντας τον
κίνδυνο για μείωση των εισαγωγών αερίου στον Ευρωπαϊκό χώρο
ανέλαβαν δράση. Ο τότε ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας ,Σταύρος Δήμας,
καθώς και η Αυστριακή Προεδρεία της ΕΕ και πολλά επηρεαζόμενα μέλη
πίεσαν στην άρση του αδιεξόδου. 71Η μείωση παροχής φυσικού αερίου για
τα κράτη μέλη ήταν σημαντική. Συνολικά υπολογίζεται πως κατά Μ.Ο
παρατηρήθηκε πτώση περίπου στο 30% .Στην Ουγγαρία η μείωση έφτασε
το 40% ,το 1/3 κόπηκε στην Αυστρία ,Ρουμανία, Σλοβακία. Στην Γαλλία η
μείωση έφτασε σχεδόν το 30% ,στην Πολωνία το 15 %. Η παροχή
αποκαταστάθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2006, μετά την προκαταρκτική
συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Gazprom. Αν και η συμφωνία ήταν
πενταετής, οι τιμές συμφωνήθηκαν μόνο για 6 μήνες. Σύμφωνα με τη
σύμβαση, το αέριο δε θα πουλιόταν απευθείας στην Naftohaz, αλλά στην
Ελβετό – Ρωσική εταιρεία RosUkrEnergo. Η τιμή πώλησης του φυσικού
αερίου στην RosUkrEnergo ανερχόταν σε 230$ για 1.000 κ. μ, το οποία
ύστερα από μία μείξη 2/3 φθηνότερου είδους από την Κεντρική Ασία θα
ξαναπωλούνταν στην Ουκρανία στην τιμή των 95$ για 1.000 κ. μ.
Οι συνεχείς εντάσεις σε διπλωματικό επίπεδο οφείλονταν στο
ζήτημα του χρέους της Ουκρανίας. Τόσο το 2007 όσο και το 2008 ,συνεχείς
ήταν οι απειλές των Ρώσων για διακοπή της τροφοδοσίας.72 Τελικά το 2009
ξέσπασε μια ακόμα έντονη ενεργειακή κρίση που διήρκησε περίπου ένα
μήνα αλλά πάλι με το βάρος των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
έλλειψη ενέργειας ,υπήρξε συμβιβασμός. Η αιτία ήταν το γεγονός πως η
Ουκρανία είχε μία οφειλή 2.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Gazprom και
η Gazprom ζητούσε την εξόφληση αυτού του χρέους πριν γίνουν οι νέες
συμφωνίες. Τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η Ουκρανία
69
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αποπλήρωσε το χρέος ,όμως υπήρξε πρόβλημα στο θέμα της τιμής του
αερίου. Την 1η Ιανουαρίου 2009 διεκόπη η μεταφορά 90 εκατομμυρίων
κυβικών μέτρων φυσικού αερίου προς την Ουκρανία. Οι κατηγορίες μεταξύ
των δύο χωρών πολύ έντονες ,για παράδειγμα η Μόσχα κατηγόρησε το
Κίεβο για παρακράτηση αερίου παρανόμως και μη διοχέτευση του στην
αγορά. Η συμβολή της ηγεσίας της Ε.Ε ήταν καθοριστική .Μετά από πιέσεις
κρατών -μελών ,ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Baroso
ανέλαβε δράση με σειρά επαφών και με τις δύο πλευρές. Στις 17
Ιανουαρίου του 2009 πραγματοποιήθηκε διάσκεψη στη Μόσχα και τα μέρη
συμφώνησαν ότι η Ουκρανία θα ξεκινούσε να πληρώνει με ευρωπαϊκές
τιμές το φυσικό της αέριο, με μία έκπτωση 20% για το 2009, ενώ από το
2010 θα πλήρωνε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αγορά. Η Ουκρανία
συμφώνησε σε αντάλλαγμα της έκπτωσης να διατηρήσει την αμοιβή
μεταφοράς αμετάβλητη για το 2009. Επίσης οι δύο πλευρές συμφώνησαν
να μην χρησιμοποιήσουν μεσάζοντες.
Οι επικεφαλής των Gazprom και Naftohaz υπέγραψαν δεκαετές
σύμφωνο για την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία και οι σχέσεις
μπήκαν σε μια περίοδο κανονικότητας. Το 2014 για εντελώς διαφορετικό
λόγο οι σχέσεις των δύο χωρών βρέθηκαν σε περίοδο κρίσης ,μάλιστα
έφτασαν ακόμα και στα όρια ένοπλης σύγκρουσης. Η προσάρτηση της
περιοχής της Κριμαίας από την Ουκρανία στην Ρωσία ,επέφερε πολλαπλές
αντιδράσεις από την Ε.Ε κάτι που δεν άφησε ανεπηρέαστο και το κομμάτι
της ενέργειας. Μαζί με τους υπόλοιπους οικονομικούς περιορισμούς
(δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων και σε ταξιδιωτική
απαγόρευση ατόμων που θεωρήθηκαν υπεύθυνη για την αναταραχή στην
Ουκρανία, απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από την Κριμαία κ.α.)
επιβλήθηκε απαγόρευση για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου ,φυσικού
αερίου και άλλων ορυκτών. Παρόλα αυτά στα τέλη του Οκτωβρίου 2014,
επετεύχθη συμφωνία ύψους 4,6 δις δολαρίων ανάμεσα στη Ρωσία και την
Ουκρανία, ύστερα από μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χάρη στη
συμφωνία αυτή αναμένεται να διασφαλιστεί ότι οι Ουκρανοί (και, κατ’
επέκταση οι Ευρωπαίοι) θα έχουν πρόσβαση σε επαρκή θέρμανση τον
χειμώνα 2014/2015.
Συγκεντρωτικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε σαν
κοινό χαρακτηριστικό την προσπάθεια της Ρωσίας για απόλυτη σχεδόν
επικράτηση της στο τομέα τόσο στην περιοχή όσο και γενικότερα στον
κόσμο, ειδικά αν αναλογιστούμε την πολιτική που ακολουθεί με επίκεντρο
την αγορά της Ασίας και της πλούσιας σε κοιτάσματα και αποθέματα
ενέργειας Αφρική. Η προσπάθεια δημιουργίας ενός ενεργειακού μπλοκ
χωρών στο οποίο θα ηγείται η Ρωσία ,θα αποτελούσε ένα ακόμα δυνατό
χαρτί στα χέρια των Ρώσων μαζί με την ενεργειακή εξάρτηση που έχουν οι
χώρες από την Ρωσία. Τις περισσότερες φορές η Ρωσία ακολουθεί μια
επιθετική πολιτική με απειλές και προειδοποιήσεις για να πετύχει τους
στόχους της στα πλαίσια ενός παίγνιου/στρατηγικής ανάμεσα σε αυτήν και
στις χώρες, Είναι φυσικό πως οι χώρες δεν θα ήθελαν να έχουν αυτού του
είδους την σχέση με την Ρωσία αλλά πολλές φορές οι ενεργειακές ανάγκες
ωθούν να δέχονται τις απαιτήσεις της ισχυρής Ρωσίας. Αυτό αποτελεί το
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πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο πως η Ρωσία χρησιμοποιεί την
ενεργειακή της δύναμη για να ασκήσει εξωτερική πολιτική και από την
βιβλιογραφία παρουσιάζεται ως βασικός πυλώνας της πολιτικής Πούτιν
από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΡΩΣΙΑΣ
Οι διμερείς σχέσεις που σχετίζονται με τα πεδία της διπλωματίας και
των εξωτερικών σχέσεων ,όπως στην περίπτωση της ενεργειακής
πολιτικής,είναι δομημένες σε θεωρίες παιγνίων ή κοινώς στρατηγικής.
Ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι σχέσεις Ρωσίας και
Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζονται σε αυτή τη λογική .Στόχος και των δύο η
απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ωφελειών χρησιμοποιώντας ως
εργαλεία ,δικά τους πλεονεκτήματα. 73Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται μια
περιγραφή των καθαρά θεσμικών συναντήσεων και συμφωνιών των δύο
πλευρών μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2010 καθώς από το 2013 και
2014 η σχέση Ρωσίας-ΕΕ βιώνει μια περίοδο κρίσης ,τόσο λόγω των
πεπραγμένων στην Ουκρανία ,όσο και με την όλο και αυξανόμενη πρόθεση
της Επιτροπής και άλλων οργάνων της Ένωσης για προώθηση της
ενεργειακής ασφάλειας με μείωση της εξάρτησης από την Ρωσική
δύναμη.To άλλο σκέλος της ενότητας είναι η παρουσίαση της τακτικής που
ακολουθούν οι δύο πλευρές σε αυτό το «παιχνίδι στρατηγικής» με μια
ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν τις ενεργειακές σχέσεις
των δύο μερών ,μέσα από τις αναλυτικές προσεγγίσεις ειδικών και
επιστημόνων.
5.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα ,ο διάλογος μεταξύ ΕΕ
και Ρωσίας την σύγχρονη περίοδο είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν παραπάνω δείχνουν, πως η σπουδαιότητα
συμφωνιών και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας.
Από την στιγμή που η Ευρώπη είναι ο σημαντικότερος καταναλωτής της
Ρωσικής ενέργειας και η Ρωσία είναι ο τρίτος σπουδαιότερος εμπορικός
εταίρος παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα και ο σημαντικότερος
πάροχος ενέργειας της Ευρώπης ,είναι προφανές ότι απαιτείται η καλύτερη
δυνατή συνεργασία προς όφελος και των δύο πλευρών. Για την Ε.Ε το 42%
των εισαγωγών αερίου και το 30% πετρελαίου από την Ρωσία στηρίζει
αποφασιστικά την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη και
των δύο πλευρών.
Χρονικά η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών άρχισε να ξεδιπλώνεται
από το 2000 με αρκετές δυσκολίες που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα ,που
εστιάζονται στο θέμα των στρατηγικών των δύο πλευρών και στο πόσο η
Ρωσία δίνει χώρο στην Ευρώπη για περισσότερη ανάπτυξη.74Σε διεθνές
επίπεδο, άξια αναφοράς είναι η «Ενεργειακή Συνθήκη -Energy Charter
Treaty» ,που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1991 στη Χάγη, από τις
σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από χώρες εκτός αυτής, όπως
Αφγανιστάν, Μογγολία, Τουρκία , Ιαπωνία ,Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν.
Συνολικά συμμετέχουν 52 χώρες ,η ΕΕ και η Ευρατόμ. Υπάρχουν
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περιπτώσεις χωρών που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει την
συνθήκη ,όπως η Ρωσία. Αυτή η συνθήκη αποτελεί μια διεθνή συμφωνία
για το πεδίο της ενέργειας πάνω στα κύρια ζητήματα της νομοθεσίας με την
αντιμετώπιση κρίσεων, ενεργειακής αποδοτικότητας, μεταφοράς ,εμπορίου
και επενδύσεων.
Για αυτό το λόγο με την πάροδο του χρόνου, διαμορφώθηκαν και
ειδικότερες συμφωνίες πάνω στην μεταφορά και εμπορία ενέργειας όπως:
Transit Protocol(1994), PEEREA (αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα) &
Trade Amendment(1998). Σύμφωνα με το άρθρο 18 προστατεύεται ο
εθνικός χαρακτήρας των ενεργειακών αποθεμάτων ,αφήνοντας την κάθε
χώρα να χαράξει την δική της στρατηγική ,πάνω σε ζητήματα επενδύσεων
και συμφωνιών. Η Ρωσία συμμετέχει στην Συνθήκη αλλά ποτέ δεν την
επικύρωσε λόγω αντιδράσεων στο εσωτερικό της χώρας και κυρίως από
την ηγεσία της Gazprom.Αν και η πλειοψηφία των πολιτικών προσώπων
ήταν υποστηρικτές η ρωσική υπερ.-δύναμη έφερε ενστάσεις με αποτέλεσμα
αυτή η συνθήκη να μην έχει ουσιαστική ισχύ για τους Ρώσους. Ο λόγος
ήταν η άρνηση για συμφωνίες που είχαν να κάνουν με την συμμετοχή
αρκετών χωρών στην κατασκευή και έλεγχο των αγωγών και στις
μακροπρόθεσμες συμφωνίες με χώρες. Το άρθρο 7 ,αποτελούσε την πηγή
αυτής της άρνησης ,καθώς δεν προέβλεπε διαχωρισμό στην προέλευση και
ιδιοκτησία ενεργειακών προϊόντων. Η ουσία είναι ότι μέσα από διεθνή
συνεργασία , η ρωσική πλευρά δεν φάνηκε θετική σε πιο στενή συνεργασία
με την Ε.Ε και τις άλλες χώρες σχετικά με την παραγωγή και μεταφορά
ενέργειας, εκφράζοντας την στρατηγική που ακολουθεί ,θέλοντας να είναι η
κυρίαρχη δύναμη τουλάχιστον σε ότι σχετίζεται με την Ευρώπη,
Ο ενεργειακός διάλογος(Energy Dialogue) ξεκίνησε το 1994 με την
υπογραφή συμφωνίας των δύο χωρών για συνεργασία στο πεδίο της
ενέργειας.75H συμφωνία με τίτλο «Partnership and Co-operation Agreement
(PCA)» αποτέλεσε το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας που ξεκίνησε και
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου του 1997.Ο στόχος ήταν να ξεκινήσει
η προσπάθεια για τον σχηματισμό μιας ελεύθερης αγοράς μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας πάνω στις αρχές της «βελτίωσης και
αποδοτικότερης ενεργειακής παραγωγής και της καλύτερης διαχείρισης των
ενεργειακών πόρων» (άρθρο 65).Η μεταβατική περίοδος στην πολιτική ζωή
της Ρωσίας αποτέλεσε τροχοπέδη για περαιτέρω συζήτηση την δεκαετία
του 1990.
76Η

άνοδος του Πούτιν στην εξουσία και η σταθερότητα της Ρωσίας
σε συνδυασμό με την στροφή της ρωσικής πολιτικής στην ενεργειακή
στρατηγική , «άνοιξε» τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών την δεκαετία
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του 2000.77 Οι ενέργειες κυρίως των πολιτικών ηγετών Chirac,Putin και του
Prodi ,προέδρου της Επιτροπής έφεραν επίσημα στο προσκήνιο τον
«Ενεργειακό Διάλογο» ,εγκαινιάζοντας ένα φόρουμ συνεργασίας και
διαλόγου .Ένας διάλογος που από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι και
σήμερα θεσμικά στηρίζεται κατά πολύ σε διμερείς συνόδους που
πραγματοποιούνται (EU-Russia Summits) ,σε ειδικές συναντήσεις ειδικών
και επιστημόνων ,που εργάζονται εντατικά για την βελτίωση των σχέσεων ,
αλλά και στις επαφές των ηγετών και εκπροσώπων των δύο πλευρών σε
διεθνείς οργανισμούς (πχ WTO).78 Η όλη συζήτηση στην αρχική φάση των
σχέσεων επικεντρώθηκε στις συμφωνίες Energy Dialogue & PCA με βάση
τις συνθήκες Energy Charter & Transit Protocol.
Στις 30 Οκτωβρίου του 2000 σε σύνοδο κορυφής στο Παρίσι
αποφασίστηκε η διενέργεια εμβάθυνσης του διαλόγου για την ενέργεια με
αποτέλεσμα λίγους μήνες μετά ,την άνοιξη του 2001 να έχουν σχηματιστεί
τέσσερις ομάδες εργασίες (working groups) ,οι οποίες θα ασχοληθούν με
την ανάλυση των πεδίων που θα προκύψει η συνεργασία όπως η
προστασία του περιβάλλοντος ,ανάπτυξη ενεργειακών στρατηγικών
τεχνολογιών και επενδύσεων.
79Όπως

περιγράφεται στην πρώτη επίσημη αναφορά το 2001
σχετικά με την πρόοδο της εργασίας των δύο πλευρών, «Συνολικά και η
Ρωσία και η Ε.Ε μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες πάνω στην σταθερότητα
του ενεργειακού παράγοντα ,της αύξησης των εισαγωγών και εξαγωγών
ενέργειας ,τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας την Ρωσία και
την απόκτηση τεχνογνωσίας από τις Ευρωπαϊκές χώρες, την αύξηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας και της μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου». 80 Ουσιαστικά η Σύνοδος στις 3 Οκτωβρίου 2001 άνοιξε την
συζήτηση για την θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου για την παραγωγή και
μεταφορά της ενέργειας καθώς επίσης και για την αποθήκευση της. Η
μεταφορά ενέργειας ,όπως αναφέρθηκε και στην πολιτική της Ρωσικής
πλευράς, είναι από τα πιο καίρια ζητήματα και χρειάζονται συμφωνίες μέσα
σε κανονιστικά πλαίσια γιατί αναμιγνύεται ο περιφερειακός παράγοντας. 81Η
κάθε χώρα πέρα από τη συμμετοχή της στην ένωση θέλει να προασπίσει
και τα δικά της συμφέροντα. Στη σύνοδο(Summit) βρέθηκαν κάποια θέματα
«κοινού ενδιαφέροντος» . Αυτά είναι : - βελτίωση του δικτύου ηλεκτρικής
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ενέργειας μεταξύ των δύο πλευρών , - η δημιουργία και λειτουργία των
αγωγών , Northern Trans-European gas pipeline & Yamal Europe , οι
βελτιωτικές πράξεις της περιοχής Shtokman στη Ρωσία ,που αποτελεί
κύριο χώρο άντλησης φυσικού αερίου και η σύνδεση του μεγαλύτερου
ρωσικού συστήματος μεταφοράς πετρελαίου Druzhba με το ευρωπαϊκό
δίκτυο Adria Network μέσω Λευκορωσίας και Ουκρανίας.
Το αποτέλεσμα των συζητήσεων δεν απέδωσε γρήγορα καρπούς σε
θέματα ουσίας ,όπως αγωγοί συμφωνίας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και
παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πράξη εφαρμόσθηκαν
πιλοτικά προγράμματα για την αποθήκευση ενέργειας σε περιοχές
(Astrakhan, Arkhangelsk and Kaliningrad) και στην ενημέρωση για θέματα
σχετικά με την τεχνολογία ενώ στο τομέα της συνεργασίας και της έρευνας
πολύ σημαντική ήταν η δημιουργία του «Τεχνολογικού Κέντρου» στην
Μόσχα το 2002 ,στο οποίο θα λάμβανε χώρα κοινή δράση επιστημόνων και
ειδικών σε τεχνολογικό επίπεδο και στον σχεδιασμό επενδύσεων πάνω στο
ενεργειακό πεδίο. Επικουρικά διοργανώνονται και αρκετά συνέδρια για την
καλύτερη ενημέρωση των ειδικών και την προώθηση της άμεσης επαφής
για καλύτερα αποτελέσματα.
Οι αιτίες όμως αυτής της αργής προόδου μέχρι να φτάσουμε σε
σημαντικές συμφωνίες του μέλλοντος είναι κυρίως πολιτικής φύσεως και
σχετίζονται με την στρατηγική που ακολουθεί η κάθε πλευρά. Ο Βλ. Πούτιν
έχοντας ως «γερό» χαρτί την τρομερή ενεργειακή επάρκεια των εδαφών της
Ομοσπονδίας της Ρωσίας ,δεν βιάζεται στο να πάρει αποφάσεις που δεν
θα ωφελήσουν την Ρωσική πλευρά. Δεύτερη αιτία αποτελεί ο ρόλος των
ιδιωτικών επιχειρήσεων-εταιρειών παραγωγής ενέργειας και τα συμφέροντα
των χωρών ,όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι εταιρείες είναι οι βασικοί
δρώντες και τα συμφέροντα των οποίων πρέπει να προασπιστούν σε
συνδυασμό με το γεγονός πως η ατζέντα και οι στόχοι που έχουν ορίσει οι
εταιρείες δεν συμβαδίζουν πολλές φορές με αυτά που συζητούνται σε
διπλωματικό επίπεδο.
Στην πορεία του χρόνου ,βασικός στόχος της Ε.Ε ήταν το άνοιγμα
της αγοράς φυσικού αερίου από την Ρωσία και η απεξάρτηση από την
μονοπωλιακή δύναμη της Gazprom και σε αυτή την λογική ,ευρωπαϊκές
εταιρείες ενέργειες άρχισαν να συνεργάζονται με το ρωσικό μονοπώλιο,
τόσο σε ένα σχετικό μοίρασμα της αγοράς όσο και στην απόκτηση
τεχνογνωσίας. Το γεγονός πως η Ρωσική εταιρεία μπορούσε να εξάγει
αέριο στις δικές τις τιμές ,διαφορετικές κατά περίπτωση ενώ οι Ευρωπαϊκές
περιορίζονταν και δεν έχουν πρόσβαση στην επένδυση στον ρωσικό χώρο,
αποδείκνυε την δυσκολία συνεννόησης σε ουσιαστικά θέματα. Έτσι στόχος
αποτέλεσε η προσπάθεια μείωσης των τιμών αερίου που ορίζει η Ρωσία και
βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων όχι μόνο σε διμερές επίπεδο αλλά
και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO). Σε ομιλία του ο
εκπρόσωπος της Ρωσίας στον Οργανισμό τον Δεκέμβριο του 2002,
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εξέφρασε την άποψη πως οι τιμές δεν μειώνονται τόσο γρήγορα αλλά όταν
θα έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη εισροή φυσικού αερίου στην Ευρώπη τότε
θα είναι δυνατή μια εκλογίκευση στις τιμές.Το σημείο κλειδί στην συνέχιση
των διαπραγματεύσεων ,ήταν η κατανόηση από μέρους της Ρωσίας των
ζητουμένων και η αλλαγή στάσης ,κάτι που φάνηκε τον Απρίλιο του 2003
σε working paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζεται η
κατανόηση της Ρωσικής πλευράς και η θέληση για πορεία των
διαπραγματεύσεων.
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με την είσοδο 10
χωρών(Κύπρος,Μάλτα,Εσθονία,Λετονία,Πολωνία,Λιθουανία,Ουγγαρία,Τσε
χία,Σλοβακία & Σλοβενία ) και το 2007 με την είσοδο της Βουλγαρίας και
της Ρουμανίας ,άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα των
διαπραγματεύσεων, αφού μεγάλωσαν οι ενεργειακές ανάγκες της
ένωσης,οι δρώντες και οι απαιτήσεις.
Βασική παράμετρος στο ενεργειακό διάλογο και αμεσότερα στις
συνόδους (summits) μεταξύ των δύο πλευρών κατά την περίοδο 2004-2010
(Μόσχα Μάϊος 2005,Ιούνιος 2008 Khanty-Mansiysk ) αποτέλεσε η είσοδος
της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO),η οποία
επιτεύχθηκε το 201282. Γιατί όμως και οι δύο πλευρές εργάζονταν για την
σημασία εισόδου της Ρωσίας στον Παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου; Ο
κύριος λόγος είναι το γεγονός πως το εμπόριο ενέργειας ανάμεσα στις δύο
πλευρές σε διεθνές επίπεδο τοποθετείται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει το εμπόριο παγκοσμίως ,καθιστώντας την ενεργειακή σχέση πιο
διαφανή και ομαλή σε σχέση με το παρελθόν. Παρουσιάζεται πιο
εύκολο,δηλαδή ,και να αυξηθούν οι επενδύσεις των δύο πλευρών και να
πραγματοποιηθεί ο στόχος της Ε.Ε για ελεύθερη αγορά ανάμεσα στις 2
πλευρές ,όπως και προκύπτει από τον ενεργειακό διάλογο που βρίσκεται
σε εξέλιξη με ορίζοντα το 2050.
Η μείωση των δασμών στις εισαγωγές που εντάσσεται στην λογική
του οργανισμού,αναμφίβολα ζημίωσε τις εξαγωγές της Ε.Ε καθώς η
ενέργεια από την Ρωσία και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που
συνεργάζονται με τους Ρώσους θα αγοράζονται σχετικά φθηνότερα από
τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Επιπλέον ορίστηκε πως δεν επιτρέπεται η
Ρωσία να εισάγει νέους ή να αυξήσει τους δασμούς σε προϊόντα που
εξάγει. Στην μακρά λίστα των παραγόμενων προϊόντων ανήκουν και
ενεργειακά προϊόντα όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στα οποία η Ρωσία
κυριαρχεί παγκοσμίως και μπορεί αυτή η δέσμη μέτρων να εκληφθεί ως μια
προσπάθεια μετρίασης της κυριαρχίας της Ρωσικής πλευράς. Ακόμα ένα
στοιχείο που επηρεάζεται από την είσοδο στον παγκόσμιο οργανισμό
εμπορίου είναι η οριοθέτηση των τιμών της ενέργειας από την Ρωσία. Η
μονοπωλιακή δύναμη της Ρωσίας,ορίζει τις τιμές που επιθυμεί στο
82

THE FIRST TEN YEARS: 2000 2010 Energy Dialogue EU-Russia ,European Commision DirecorateGeneral for Energy, p.p 65-66,Brussels

68

εσωτερικό αλλά πλέον όταν εξάγει σε άλλες χώρες ,οι τιμές ορίζονται
σύμφωνα με τις συνθήκες της προσφοράς και της ζήτησης, που ισχύουν
στην κάθε χώρα. Ουσιαστικά επιβάλλονται περιορισμοί στην μέχρι πριν την
είσοδο στον Π.Ο.Ε ,λογική της Ρωσίας ως προς την επιβολή των τιμών.
Σε τελική ανάλυση η είσοδος της Ρωσίας στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου ,τείνει να εκσυγχρονίσει την ενεργειακή σχέση ΕΕΡωσίας ,τοποθετώντας την σε μια πορεία για να επιτευχθεί η δημιουργία
ελεύθερης ζώνης εμπορίου ενέργειας χωρίς δασμούς και άλλους
περιορισμούς μακροπρόθεσμα .Την δεδομένη χρονική στιγμή αυτό φαίνεται
δύσκολα άμεσα να υλοποιηθεί, διότι εκτός από την παγιωμένη ισχυρή θέση
της Ρωσίας,η τριμερής ενεργειακή ένωση Ρωσίας -Καζακστάν Λευκορωσίας από το 2010 στα πλαίσια σχηματισμού μιας Ευρ-ασιατικής
Οικονομικής Κοινότητας (EurAseC)83 με χώρα-ηγέτη την Ρωσία,δυσχεραίνει
την προοπτική που αποτελεί βασικό σκοπό της Ευρωπαϊκής πλευράς.
Από το 2004 και μετά ,οι χώρες βρίσκονταν σε διαρκή επαφή84. Η
σύνοδος της Μόσχας ασχολήθηκε γενικότερα με τις οικονομικές σχέσεις
μεταξύ των δύο πλευρών ,οριοθετώντας τον δρόμο(roadmap) που θα
ακολουθήσουν οι δύο πλευρές πάνω σε 4 κοινούς πυλώνες:





Κοινό Οικονομικό πεδίο(Common Economic Space)
Κοινό πεδίο ελευθερίας(Common Space of Freedom)
Ασφάλεια και Δικαιοσύνη(Security & Justice)
Συνεργασία στην εξωτερική πολιτική ασφάλειας ( Space of Co-operation in
the field External Security)
Στο οικονομικό πεδίο ,η ενέργεια αποτέλεσε το σημείο κλειδί για
την μακροπρόθεσμη συνεργασία των δύο πλευρών. Οι τότε συζητήσεις
αφορούσαν την σταθερότητα και αξιοπιστία των σχέσεων πάνω στα πεδία
της παραγωγής μεταφοράς και εφοδιασμού ενέργειας και τον τρόπο που
μέσα σε μια ανοιχτή ,ελεύθερη αγορά θα λειτουργήσει εποικοδομητικά και
για τις δύο πλευρές.
Στις 3 Οκτωβρίου του 2005 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διμερής
συνάντηση (Energy Permanent Partnership Council (PPC) ανάμεσα στον
Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας Khristenko και στον αρμόδιο Επίτροπο για
θέματα ενέργειας από την μεριά της Ε.Ε κ. Andris Pieblags85.Τότε
εγκαινιάστηκε μια νέα θεσμικής μορφής συνάντηση ανάμεσα στις δύο
πλευρές ,η οποία αφορά την ειδίκευση πάνω στις ενεργειακές σχέσεις από
τα αρμόδια θεσμικά όργανα και η οποία πραγματοποιείτο
τακτικά
(τουλάχιστον μία φορά το χρόνο) στην προσπάθεια τόνωσης της
συνεργασίας.
83
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2η συνάντηση του PPC στην Μόσχα το 2006 /
του αρμόδιου Επιτρόπου

Συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας και

Σημαντική πρόοδο θεσμικά , έλαβε χώρα με την συγκρότηση το
2007 μιας ομάδας εργασίας (Thematic Group )86πάνω σε όλα τα θέματα
που αφορούν τις δύο πλευρές στο ενεργειακό πεδίο. Αναλύσεις που
βασίζονται ,σε στατιστικά στοιχεία από την Eurostat ,τα προγράμματα και οι
στρατηγικές που έχουν ορίσει και οι 2 πλευρές (Europe 2020,2030,2050 &
Energy strategy for Russia 2030),επίσημες αναφορές για την παραγωγή και
λειτουργία των εταιρειών αλλά και οικονομικές συνθήκες πάνω σε
μακροοικονομικά δεδομένα (πχ οικονομική κρίση 2008) ενέργειας
συνθέτουν το υλικό πάνω στο οποίο εργάζεται η ομάδα αυτή με στόχο την
διαμόρφωση μελλοντικών συμφωνιών και στρατηγικών.
Βασικό μέλημα των συζητήσεων ήταν και είναι η βελτίωση της
αποδοτικότητας μέσω σύγχρονων τεχνολογιών ,σύμφωνα με τα
περιβαλλοντικά πρότυπα. Για να επιτευχθεί αυτό αποφασίστηκαν και
ξεκίνησαν συγκεκριμένα σχέδια δράσης-projects :






“Cost Effective Clean Coal Improvements to Russian Utility Plants”:
ανάπτυξη τεχνολογιών για την βελτίωση της αποδοτικότητας και πράσινης
ανάπτυξης της βιομηχανίας στην Ρωσία.
“Promotion of Renovation Activities in the Russian Energy Sector”:
ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας για την μείωση των εκπομπών ρύπων
από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
“Circulating Fluidised Bed for the Clean and Very Efficient Retrofit of an
Existing Coal-Fired Power Plant”: Πρόκειται για την ανασυγκρότηση μιας
σημαντικής βιομηχανικής μονάδας με όνομα “Novocherkasskaya GRES”.
Την περίοδο 2007/2008 οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε έργα
υποδομών (infrastructure projects) όπως αγωγοί ,σταθμοί συμπίεσης
φυσικού αερίου ,τούνελ ,υποθαλάσσιοι δίοδοι, βιομηχανικές μονάδες ,αλλά
και σε θέματα κανονισμών πάνω στη λειτουργία και την ασφάλεια των
86
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υποδομών. 87Πιο συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας επικεντρώθηκε στη
συζήτηση πάνω στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αποκατάστασης της
οικονομίας (EERP) μέσω project που αφορά την ενέργεια,τα προγράμματα
ΤΕΝ-Ε ,ENTSO-E & ENTSO-G,την νέα νομοθεσία πάνω στον εφοδιασμό
αερίου, την χρηματοδότηση για την κατασκευή υποδομών, μελέτη για την
ανακατασκευή της μονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή
της Ρωσίας Kaliningrad και λεπτομέρειες πάνω στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
και αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου που πρόκειται να σχεδιαστούν
(Burgas-Alexandroupolis, Samsun-Ceyhan, Caspian Pipeline Consortium,
Baltic Pipeline System 2, Druzhba) (Nord Stream, South Stream).
88Η

σύνοδος κορυφής στις 27 Ιουνίου 2008 στην πόλη Khanty –
Mansiysk εκτός των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας,
επικεντρώθηκε στην προσπάθεια αντικατάστασης
της ισχύουσας
συμφωνίας συνεργασίας Partnership and Co-operation Agreement (PCA)
για την ενέργεια.H γραπτή τοποθέτηση των δύο πλευρών με τίτλο “on the
launch of negotiations for a new EU-Russia Agreement” δείχνει την διάθεση
για ένα νέο ξεκίνημα σε μια εποχή που κυριαρχεί η πίεση αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής και δυνάμεις της Ασίας και της Μ. Ανατολής και
φυσικά οι ΗΠΑ παρουσιάζουν δυναμική στο χώρο της ενέργειας και του
εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ,όντας ουσιαστικά ανταγωνίστριες
δυνάμεις απέναντι στην Ρωσία.
22 Νοεμβρίου του 2010 πραγματοποιήθηκε η 10η Anniversary
Conference ανάμεσα στις δύο πλευρές στις Βρυξέλλες . Στην συνάντηση
αυτή βρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των δύο πλευρών με
ειδίκευση στα ενεργειακά θέματα(Υπουργός ενέργειας Ρωσίας Shmatko,ο
τότε αρμόδιος επίτροπος Oettinger, ο υπουργός ενέργειας του Βελγίου
κ.α),εκπρόσωποι των εταιρειών της Gazprom και του δικτύου μεταφοράς
ενέργειας της Ευρώπης ENTSO-E ,επιστήμονες και ακαδημαϊκοί . Η
συγκέντρωση αυτών των σημαντικών προσωπικοτήτων αποτέλεσε μια
ευκαιρία αξιολόγησης της 10 ετούς πορείας του «Ενεργειακού διαλόγου»
και διαπραγματεύσεων για την μελλοντική αντιμετώπιση ενεργειακών
προβλημάτων αλλά και για την αποδοτικότερη παραγωγή. Στην επίσημη
αναφορά των πεπραγμένων της συνάντησης γίνεται λόγος στην συμβολή
των θεματικών ομάδων εργασίας (Thematic Groups on Energy Strategies,
Forecasts and Scenarios, on Energy Market Developments and on Energy
Efficiency) και σε θέματα που αφορούν τις υποδομές και τις επενδύσεις.
89Στις

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευρύνουν τον διάλογο τόσο σε
περιεχόμενο αλλά και στην συμμετοχή περισσότερων ειδικών ,δίνοντας
87
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βάση στην έρευνα και ανταλλαγής πληροφοριών πάνω στην τεχνολογία με
απώτερο στόχο την ορθότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της
βιομηχανίας και της παραγωγικής διαδικασίας εν γένει. Αποφασίστηκε η
δημιουργία ενός ειδικού κέντρου στο οποίο θα πραγματοποιείται η έρευνα
πάνω στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.
Επιπροσθέτως
συμφωνήθηκε
να
εργαστούν
πάνω
στο
μακροπρόθεσμο πλάνο της ενέργειας με μέτρα και πολιτικές που έχουν
ορίζοντα το 205090.Η συνεργασία στο πεδίο της ενέργειας επικεντρώνεται
στην λήψη μέτρων πάνω στην αποδοτικότητα της ενέργειας και στην
εφαρμογή των κανόνων.Πιο ειδικά αποφασίστηκε η καλύτερη χρήση
αερίου,τεχνολογικές πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον (clean-coal
technology . Coal bed methane) ακολουθώντας τα περιβαλλοντικά
πρότυπα. Η συνάντηση των Βρυξελλών αποτέλεσε την συνέχεια της
συνόδου στην Ρωσική πόλη Rostov. Στο επίκεντρο και των δύο
συναντήσεων τέθηκε ο όρος του εκσυγχρονισμού των σχέσεων .Για την
ακρίβεια στο Rostov ξεκίνησε ο διάλογος για αυτό τον όρο (modernisation)
που εκτός άλλων πεδίων αφορά και αυτόν της μεταφοράς και παραγωγής
ενέργειας. Ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών σχέσεων μέσα από την
σύναψη συμφωνιών είναι ένα κομμάτι που έχει επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό
μέσα από την αποδοτικότερη παραγωγή που βασίζεται στην βελτίωση των
τεχνολογικών υποδομών μεταφορά και παραγωγής ενέργειας ,με μέριμνα
στην προστασία του περιβάλλοντος.Η διαδικασία εκσυγχρονισμού των
σχέσεων δεν αφορά μόνο τον τομέα της ενέργειας αλλά και όλα τα
κοινωνικά και οικονομικά πεδία με τα οποία οι δύο πλευρές έρχονται σε
επαφή.
Η πραγματικότητα βέβαια είναι πως από τις αρχές της δεκαετίας
2010 και μέχρι σήμερα οι όποιες συναντήσεις,διασκέψεις ανώτερων
θεσμικών οργάνων των δύο μερών δεν έχουν επιφέρει αποτελέσματα άξια
αναφοράς και ανάλυσης και αυτό είναι δείγμα της στασιμότητας που
παρατηρείται στον ενεργειακό διάλογο. Αυτό που εύκολα παρατηρείται είναι
μια συζήτηση πάνω στα ίδια ζητήματα που αφορούν την βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας και της μεταφοράς ενέργειας, την βελτίωση των
υποδομών αλλά και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η
συζήτηση εστιάζει σε δεκάδες τεχνικά ζητήματα και παρεμβάσεις σε
πολλούς τομείς του θέματος ,όμως καμία ριζοσπαστική απόφαση δεν έχει
παρθεί. Ο βασικός στόχος της Ε.Ε να πειστεί η Ρωσία να συμμετάσχει σε
ένα «άνοιγμα» της αγοράς δεν φαίνεται καν να προσεγγίζεται ,παίρνοντας
ως δεδομένο την αδιάλλακτη στάση της Ρωσικής πλευράς.
Η κρίση στην Ουκρανία το 2009 ήταν το σημείο που φαίνεται η Ε.Ε
να δείχνει την πιο επιθετική της πλευρά απέναντι στην Ρωσία ,κάτι που
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σίγουρα αποτελούσε και αποτελεί ρίσκο για την ενεργειακή της πορεία91.
Αυτό που άρχισε να κυριαρχεί είναι ένα κλίμα δυσπιστίας ως προς την
ειλικρινή διάθεση των Ρώσων για ανάπτυξη των σχέσεων. 92Οι κινήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έρευνα στην Gazprom σχετικά με παράνομες
συμφωνίες με κράτη , παράνομη αύξηση τιμών και αθέμιτο ανταγωνισμό το
2012 και 2015 ,είναι ενδεικτικές αυτού του κλίματος. Η απάντηση της Ε.Ε
για εναρμόνιση ,κάθε εμπορικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους
ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ,φανερώνει το πραγματικό πλαίσιο
στο οποίο θα κυμανθεί τα επόμενα χρόνια η σχέση των δύο πλευρών. Αν
αναλογιστούμε και τις κινήσεις για συγκρότηση ενεργειακής ένωσης και μία
έντονη προσήλωση της ΕΕ στην πολιτική γειτονίας και στις τρίτες
χώρες,γίνεται εμφανές πως οι σχέσεις με την Ρωσία περνούν σε ένα
στάδιο κρίσιμο ,πιθανόν μεταβατικό κυρίως γιατί η Ε.Ε σε επίπεδο
θεσμικό(Κομισιόν και Συμβούλιο) φαίνεται ώριμη να προχωρήσει σε
μεγαλύτερο βάθος την συζήτηση για μια κοινή ενεργειακή πολιτική που θα
αλλάξει ριζικά το τοπίο με την Ρωσία.

5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αρχικά σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω,
και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό εξάρτησης ,η μία από την
άλλη .Η μεν ΕΕ γιατί δεν έχει την δυνατότητα να παράγει με επάρκεια
ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες της και η δε Ρωσία γιατί ένα
συντριπτικό ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας της έχει προορισμό τις
Ευρωπαϊκές χώρες και δεν φαίνεται να έχει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις
- χώρες για να απεμπλακεί άμεσα από την εξάρτηση αυτή. Το ζήτημα των
εναλλακτικών προοπτικών είναι μείζονος σημασίας διότι καθορίζει την
κατεύθυνση που μπορούν να πάρουν οι διμερείς διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με πολλές απόψεις και όπως επιβεβαιώνεται από το 2014
και μετά αυτή η εξάρτηση είναι ασυμμετρική .93Ειδικοί αναλυτές όπως
Mylov, Proedrou κ.α τονίζουν πως η αλληλεξάρτηση που παρατηρείται δεν
είναι ίδια για τις δύο πλευρές. Η έμφαση που δίνει η Ρωσία στο πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο αλλά και το γεγονός πως το 70-80 % της ενέργειας
πηγαίνει σε Ευρωπαϊκό έδαφος φέρνει την Ρωσία σε πιο μειονεκτική
θέση.Η δραστηριότητα της Ε.Ε να ανεβάσει την ενεργειακή της
παραγωγή,όπως φαίνεται από τα προγράμματα που έχει σε ισχύ σε
συνδυασμό με την στροφή που κάνει υπέρ άλλων μορφών ενέργειας
(ανανεώσιμες ,LNG) αλλά και η ευρεία σύνδεση της με άλλες αγορές ,όπως
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Μ. Ανατολή ,Καύκασος ,Κεντρική Ασία και Βόρεια Ευρώπη δίνει το
δικαίωμα επιλογών ως προς την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί. Αυτές
οι επιλογές για την Ρωσική πλευρά δεν υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό. 94 Η
στρατηγική Go East ,που υιοθέτησε από το 2013 η Ρωσική πλευρά με
ενεργειακές συμφωνίες με χώρες της Ασίας ,κυρίως της Κίνας είναι ένα
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ,όμως δεν συγκρίνεται με τις επιλογές της
Ευρώπης.
Αυτή η προσπάθεια επίτευξης ενεργειακής ασφάλειας από την μεριά
της Ε.Ε εκδηλώνεται και σε ακόμα ένα πεδίο που αφορά την σύναψη
συμφωνιών για την κατασκευή αγωγών που συνδέουν την Ευρώπη με τις
διάφορες περιοχές. Αγωγοί όπως : ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline ) ,που
συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία μέσα από χώρες ,όπως Σκόπια,
Βουλγαρία και Αλβανία. AGRI ,που ξεκινά από το Αζερμπαϊτζάν και μέσω
της Γεωργίας φτάνει στη Ρουμανία . Nabucco ,Galsi Green Stream ,White
Stream . Αυτές οι συμφωνίες λειτουργούν και σαν εργαλεία άσκησης πίεσης
προς την Ρωσική πλευρά για μια διαφορετική αντιμετώπιση της
συνεργασίας τους. Η Ρωσία έχοντας το μονοπώλιο στο τομέα της ενέργειας
ασκεί πολλές φορές επιθετική πολιτική ,με κυρώσεις και απειλή διακοπής
τροφοδοσίας σε πολλές περιπτώσεις . Η λογική των κινήσεων στρατηγικής
της ένωσης εστιάζουν πως εφόσον αντιληφθεί η Ρωσική πλευρά τις
διεξόδους που έχει η Ευρώπη ,θα αφήσει στην άκρη τέτοιου είδους
πρακτικές και θα θελήσει πραγματικά να ενταχθεί στα πλαίσια μιας πιο
ελεύθερης αγοράς ,που είναι και στόχος της Ε.Ε ,ώστε να μην χάσει τα
προνόμια της εμπορικής συνεργασίας με την Ευρώπη.
Σε αυτό το παιχνίδι στρατηγικής ,η ενεργειακή πολιτική των δύο
πλευρών χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς από τις δύο μεριές.
Γεννάται το ερώτημα στο ποιοι είναι οι βαθύτεροι σκοποί αυτών των
προγραμμάτων. Η Ευρώπη φαίνεται πως δεν έχει άλλα κίνητρα πέρα από
τα οικονομικά οφέλη και την απόκτηση τεχνογνωσίας ώστε
μακροπρόθεσμα να βελτιώνει τις παραγωγικές δομές της.
Η Ρωσία εκτός από την διατήρηση του οικονομικού status quo και
της ηγεμονικής θέσης της στο χώρο της ενέργειας ,χρησιμοποιεί όπως
αναλύθηκε και πρωτύτερα την ενεργειακή της δύναμη για τις γεωπολιτικές
της βλέψεις και την κυριαρχία της στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης95.
Οι βλέψεις για τον σχηματισμό μιας στενότερης οικονομικής και πολιτικής
ένωσης στην Αν. Ευρώπη είναι υπαρκτές από την μεριά των Ρώσων. Η
τεράστια εξάρτηση γειτονικών χωρών ,δίνει σαφές πλεονέκτημα στην
Ρωσική πλευρά ,η οποία μπορεί και ρυθμίζει την πολιτική της προς ίδιον
όφελος. Η Ρωσική πλευρά καταφέρνει μέσα από συμβόλαια-συμφωνίες
μακράς διάρκειας να πετυχαίνει την ασφάλεια που επιζητεί και να
καταπολεμά τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ο μονοπωλιακός
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χαρακτήρας των Ρωσικών εταιρειών δεν αφήνει περιθώρια για το
σχηματισμό μιας ανταγωνιστικής αγοράς .Η Gazprom και οι άλλες κρατικές
Ρωσικές εταιρείες πετυχαίνουν συμφωνίες 25-30 χρόνων που αφορούν
κατασκευή αγωγών και μεταφορά ενέργειας με ταυτόχρονη συμμετοχή
εθνικών εταιρειών. Αυτό που επιτυγχάνεται είναι η στενή σύνδεση των
εθνικών ιδιωτικών συμφερόντων των χωρών που λαμβάνουν τις ποσότητες
ενέργειας, με την πολιτική που ακολουθούν οι Ρωσικές εταιρείες.
Η ανάγκη για εισαγωγή ενέργειας και απόκτηση τεχνογνωσίας είναι
ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται από την Ρωσική πλευρά για την
οικονομική και πολιτική κυριαρχία της στην περιοχή. Η τακτική που
ακολουθεί συνδέεται με την θεωρία του «packaging» ,της προσφοράς
φτιάχνοντας ένα «πακέτο» ,κάποιων στοιχείων τα οποία κατέχω για να
επιτύχω μια συμφωνία σε κάποιον άλλο τομέα. Συνεπώς η συμφωνία των
Ρώσων με χώρες τις Ευρώπης ,με τις οποίες κατασκευάζει
αγωγούς,επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της οικονομίας και των διεθνών
σχέσεων. Στόχος είναι η Ρωσία να συνεχίζει να ανταγωνίζεται τεράστιες
οικονομικές δυνάμεις όπως ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία.
Βασικό εργαλείο αυτής της δράσης είναι η υπερδύναμη Gazprom.
Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας που διανύουμε το 60 % των εσόδων της
εταιρείας προέρχεται από το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή αγορά ,ενώ το
20% των δημοσίων εσόδων της Ρωσίας προέρχεται από την
δραστηριότητα της εταιρείας και η παραγωγή της αντιπροσωπεύει το 10%
του ΑΕΠ της χώρας.Συνολικά 25 χώρες της Ευρώπης τροφοδοτούνται λίγο
ή πολύ από την εταιρεία .Εξαίρεση αποτελούν οι χώρες της Ιβηρικής
χερσονήσου (Ισπανία & Πορτογαλία).Το 2014 το 40 % των εσόδων της
Gazprom προερχόταν από τις εξαγωγές στην Ευρώπη,ποσοστό μειωμένο
παρά το μικρό χρονικό διάστημα καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο με
έντονη προσπάθεια της Ευρώπης να αποκωλληθεί από την Ρωσική
αγορα.Η σύνδεση της εταιρείας με τον ιδιωτικό παράγοντα στην Ευρώπη
είναι εμφανής μέσα από joint-venture projects που συμφωνήθηκαν .Για
παράδειγμα στην Γαλλία η «Gaz de France» ,στην Γερμανία οι
«Wintershall» και «Ruhrgas» ,στην Φινλανδία η «Gasum» ,στην Ιταλία η
«ΕΝΙ» στην Τσεχία «RWE Transgas» και άλλες εταιρείες άλλων χωρών
έχουν υπογράψει συμφωνίες για ενεργειακό ανεφοδιασμό και κατασκευή
υποδομών παραγωγής ενέργειας .Η διάρκεια και οι λεπτομέρειες πάνω σε
τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα διαφέρουν ανάλογα την περίπτωση
Εξαίρεση αποτελούν οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου (Ισπανία &
Πορτογαλία).
Οι χώρες της Ευρώπης μπορούν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες
ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης από την Gazprom.Σε αυτές με
μεγάλη,μεσαία και χαμηλή σύνδεση με την μονοπωλιακή δύναμη της
Ρωσίας και βασικό κριτήριο αποτελεί και η τιμή που αγοράζουν το
αέριο.Αυτές που δεν εξαρτώνται πολύ ,σημαίνει ότι έχουν εναλλακτικές
λύσεις -πηγές που είτε εισάγουν είτε παράγουν .
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Αναμφίβολα στο πεδίο του πετρελαίου ο ανταγωνισμός της Ρωσίας
είναι μεγάλος με τις «πλούσιες» σε κοιτάσματα χώρες της Μ.Ανατολής.Στο
γκρούπ των χωρών με σχετική εξάρτηση είναι οι υπερδυνάμεις της Ε.Ε
Γερμανία,Γαλλία και Ιταλία,οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την Ρωσία αλλά
έχουν ενεργειακές εμπορικές συναλλαγές και με χώρες όπως η Αλγερία και
αγοράζουν το φυσικό αέριο σε υψηλότερες τιμές από άλλες χώρες όπως
αυτές της Ανατολικής Ευρώπης.
Στο δέυτερο γκρούπ υπάρχουν οι χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης που βιώνουν σημαντική σύνδεση με τιμές κοντά σε
αυτές της αγοράς και στο τρίτο χώρες όπως η Ουκρανία και η Λευκορωσία
που έχουν ουσιαστικά μόνο Ρωσικό φυσικό αέριο ,αποτελούν τις χώρες
μεταφοράς του μεγαλύτερου ποσοστού του αερίου στην Ευρώπη και λόγω
κρίσεων ,αναταραχών και αμφίδρομης ανάγκης συνεργασίας ,έχουν
συμφωνηθεί να αγοράζουν με χαμηλότερες τιμές. Το 2005 ,έτος της κρίσης
Ρωσίας-Ουκρανίας για τις τιμές αερίου, η Ουκρανία και η Λευκορωσία
αγόραζαν 50 $ και 46,68 τα 1000 κυβικά μέτρα αντίστοιχα ενώ στη Δυτική
Ευρώπη η αντίστοιχή τιμή έφτανε τα 181 δολλάρια.Η τιμολογική πολιτική
εντάσσεται στην στρατηγική της Ρωσίας και στην ευχέρεια ως
μονοπωλητής να ορίζει τις τιμές που αυτή επιθυμεί καθώς επικρατεί
ελάχιστος εώς μηδαμινός κατά περιπτώσεις ανταγωνισμός.
Η έλλειψη ανταγωνισμού είναι εκόμα ένα στοιχείο που αξίζει να
τονισθεί και είναι η ουσία της κοινής ενεργειακής πολιτικής που προσπαθεί
να διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 96O Mylov μίλησε για «growing
asymmetry in the two sides» κάνοντας τον διαχωρισμό της πολιτικής που
ακολουθούν. Υπάρχει μια σύγκρουση οικονομικής ιδεολογίας στο σημείο
αυτό. Monopoly vs Liberalization.
Όπως διαπιστώσαμε από την ιστορική περιγραφή της ενεργειακής
πολιτικής των δύο πλευρών ,ακολουθούν διαχρονικά η κάθε μια ίδια
πορεία. Η Ρωσία παραδοσιακά ως ένα συγκεντρωτικό κράτος ,εμφανίζει
την ενέργεια καθαρά ως ένα οικονομικό μέσο προς όφελος του κράτους και
του δημοσίου ,με το ιδιωτικό παράγοντα να συγχέεται με τον δημόσιο ενώ η
ΕΕ ,βρίσκεται σε μία διαρκή συζήτηση από τις πρώτες φάσεις δημιουργίας
της για μια πολιτική κοινή ,βασισμένη στη συνεργασία των κρατών για τη
δημιουργία μιας ελεύθερης αγοράς ,όπου ο ιδιωτικός παράγοντας και οι
επενδύσεις είναι το σημείο-κλειδί μιας κερδοφόρας αναπτυξιακής πορείας.
Η σύγκριση αυτών των δύο οπτικών δεν είναι εύκολο να
πραγματοποιηθεί,καθώς πρόκειται για δύο αντίθετες περιπτώσεις. Από τη
μία η ενεργειακή επάρκεια της Ρωσίας αλλά και το γεγονός πως πρόκειται
για ένα κράτος με δεδομένα συμφέροντα και από την άλλη μια πολιτική και
οικονομική
ένωση
διαφορετικών
κρατών
με
διαφορετικά
συμφέροντα,πολιτικές και εκπροσώπους με χαμηλή ενεργειακή
παραγωγικότητα και εξαρτημένη από τρίτες δυνάμεις. Διαφορετικές
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οικονομικές θεωρίες, διαφορετικά δεδομένα ,και αυτομάτως η σύγκριση
ποια οπτική πάνω στο ζήτημα είναι η σωστή ,είναι εξαιρετικά δύσκολο να
πραγματοποιηθεί.
Παρουσιάζονται αρκετές απόψεις που σχετίζονται με μια σκόπιμη
δράση του Κρεμλίνου να αποφεύγει τις επαφές με υψηλόβαθμα όργανα της
ΕΕ για το ζήτημα της ενέργειας ,προσφεύγοντας απευθείας στις εθνικές
κυβερνήσεις. Το γεγονός πως δεν επικύρωσε τις συμφωνίες « Energy
Charter Treaty and Transit Protocol» τοποθετούνται στο πλαίσιο
προστασίας της μονοπωλιακής δύναμης των εταιρειών της χώρας και στην
απροθυμία να συνεργαστεί πραγματικά με την Ευρωπαϊκή πλευρά σε μια
λογική
καταμερισμού
αναλόγως
παραγωγής
,κερδών
και
υποχρεώσεων.97Σε άρθρο τους οι Clifford Gaddy and Barry Ickes μιλούν
για μια σκόπιμη μείωση της παραγωγής πετρελαίου από μεριάς των
Ρώσων στην λογική της πίεσης για ευνοϊκότερα αποτελέσματα προς την
μεριά των εταίρων τους για ένα μικρό διάστημα ,ενώ υπερτονίζουν την
σκοπιμότητα των πολυετών συμβολαίων με τους εταίρους ώστε να
προασπιστούν τα συμφέροντα των εταιρειών παραγωγής της Ρωσικής
ενέργειας.
Η τακτική «divide & rule»επικεντρώνεται στην προσπάθεια της
Ρωσίας να εκμεταλλευτεί το κυριότερο πρόβλημα ,που καθιστά αδύνατη την
συγκρότηση κοινής ενεργειακής πολιτικής, που είναι τα εθνικά
συμφέροντα.H αυτόνομη δράση κρατών και κυβερνήσεων στη σύναψη
συμφωνιών με την Ρωσική πλευρά ,υπονομεύει την συνεκτικότητα της ΕΕ
και εμφανίζει τις όποιες σκέψεις για τον σχηματισμό μιας ενεργειακής
ένωσης να έχουν αρκετό δρόμο ώστε να γίνουν πραγματικότητα. Το πως
κινείται η Ρωσική πλευρά φαίνεται από την «απάντηση» της στην
προσπάθεια δημιουργίας της «Energy Union» το 2015. Η ανακοίνωση για
την πρόθεση κατασκευής του αγωγού Νord Stream II κρίνεται από
αναλυτές ως η κίνηση που φέρνει την Ε.Ε σε δύσκολη θέση . Ένα τόσο
μεγαλεπήβολο έργο που εμπλέκει μια σειρά χωρών από την Βαλτική
θάλασσα μέχρι την Κ. Ευρώπη και κυρίως την Γερμανία, δεν θα μπορούσε
να αφήσει ανεπηρέαστες τις εθνικές κυβερνήσεις.
Η σύναψη αυτής της συμφωνίας και άλλων τέτοιων στο μέλλον με
συγκεκριμένες χώρες που τυγχάνει γεωγραφικά να ευνοούνται από το
πέρασμα του αγωγού, και στο τομέα της παραγωγής αλλά και σε αυτόν της
αντιμετώπισης της ανεργίας ,θα επιφέρει τριγμούς στο εσωτερικό της ΕΕ.
Από αυτές τις εξελίξεις δημιουργούνται ομάδες χωρών που ευνοούνται και
άλλες που δεν σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή αγωγών και απλά
έμμεσα εισάγουν ποσότητες ενέργειας στο εσωτερικό τους και ουσιαστικά
δεν ευνοούνται όσο άλλες. Αυτό που αποσκοπεί στρατηγικά η Ρωσία είναι
να δημιουργήσει ετερόκλητες τάσεις -συμφέροντα ,τα οποία μέσα στο
εσωτερικό της ένωσης έρχονται σε σύγκρουση και υποκινούν την αδυναμία
Christian Cleutinx and Jeffery Piper , , Pipelines Politics and Power – The future of EU-Russia
Energy Relations , CER (Centre of European Reform),p.p 61-71,October 2008
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σχηματισμού κοινής ενεργειακής πολιτικής. Το κατά πόσο αυτό θα
συνεχιστεί είναι κάτι που ο χρόνος θα απαντήσει μιας και το 2015 είναι μια
χρονιά πολύ κοντά στο σήμερα που βιώνουμε και απαιτείται υπομονή για
να εξαχθούν περισσότερα συμπεράσματα κυρίως ως προς τι καταφέρνει
τελικά η Ε.Ε . Θα καταφέρει να σχηματίσει μια κοινή πολιτική με την
σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών; Ή ακόμα περισσότερο μια
ενεργειακή ένωση; Η απλώς θα ακολουθεί και θα εφαρμόζει τα
προγράμματα που έχουν συζητηθεί και αφορά στόχους ουσιαστικούς αλλά
όχι βαρυσήμαντους για τις κύριες προθέσεις που έχει;
98Αναμφίβολα

τα όσα περιγράφονται στα σχέδια δράσης Energy
2020 ,2030 & 2050 ,είναι σίγουρα ενδιαφέροντα και έχουν ουσία. Όμως
στερούνται βεβαιότητας ότι μπορούν να γίνουν πράξη όχι μόνο εξαιτίας του
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα που τα συνοδεύει αλλά λόγω της εξάρτησης
για εισαγωγή ενέργειας από εξωτερικούς παράγοντες, της μειωμένης
παραγωγής και της έλλειψης αλληλεπίδρασης ( solidarity) μεταξύ κρατών
(περιφέρεια) και θεσμικών οργάνων (κέντρο). Η αβεβαιότητα επίτευξης
στόχων συνδέεται με την έλλειψη κοινής πολιτικής και ασφάλειας πως τα
συμφέροντα των κρατών τίθενται σε κίνδυνο. Ένα ακόμα στοιχείο που η
Ε.Ε καλείται να αντιμετωπίσει είναι ο έντονος ευρώ-σκεπτικισμός που έχει
προκύψει τα τελευταία χρόνια ειδικά με αφορμή την χρηματοπιστωτική
κρίση που ξεκίνησε το 2008,με την εμφάνιση της τρομοκρατίας σε μεγάλες
Ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και με την απόφαση των Βρετανών να εξέλθει η
χώρα τους από την ένωση. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν γενικά την
υπόσταση της πολιτικής και οικονομικής ένωσης ,είναι κρίσιμα καθώς
ενισχύουν αυτό το σκηνικό αβεβαιότητας μεταξύ των κρατών -μελών και
ευνοούν την Ρωσική πλευρά στο να πιέζει με τους τρόπους που έχουμε
προσεγγίσει σε μια διαστρέβλωση της ενότητας.
Η Ε.Ε ,σε καμία περίπτωση ,όμως δεν δείχνει παθητική
διάθεση,πάνω στα πεπραγμένα της Ρωσίας. Η διαρκής εξεύρεση
εναλλακτικών λύσεων τόσο στην παραγωγή ,όσο και στην κατασκευή
μεγάλων έργων όπως ο αγωγός Nabucco ,που σε μέγεθος έργου
συγκρίνεται με τα μεγάλα project των Ρώσων ,είναι απάντηση πως η ΕΕ
έχει δυναμική και προοπτική στην πορεία να ανέβει επίπεδα.
Επιπροσθέτως η διαρκής προσπάθεια ώστε η ΕΕ να εγγυηθεί μελλοντικά
οφέλη στην παραγωγή ,την ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό μέσα
από τα μακροπρόθεσμα προγράμματα που συζητά ενισχύουν το
παραπάνω επιχείρημα. Η δυσκολία στη διαχείριση αντικρουόμενων
συμφερόντων των κρατών είναι δεδομένη αλλά γίνεται εμφανής
προσπάθεια «ανοίγματος» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ,πετρελαίου.
Οι σχέσεις με τις άλλες χώρες κυρίως της Μ. Ανατολής και της Βορείου και
υποσαχάριας Αφρικής δεν γίνεται μόνο για την απεξάρτηση από την
Ρωσία,σε μια αλαζονική λογική του ποιος έχει την ανωτερότητα αλλά
κυρίως γίνεται ,ώστε η Ε.Ε μελλοντικά να μην αντιμετωπίζει προβλήματα

Konstantin Kosatchev , Christian Cleutinx and Jeffery Piper , , Pipelines Politics and Power – The
future of EU-Russia Energy Relations , CER (Centre of European Reform),p.p 45-52,October 2008
98

78

σχετικά με την ενεργειακή της επάρκεια. 99Η δυναμική του φυσικού αερίου
και η ανάγκη για αυτό δεν πρόκειται να διακόψει την σχέση ΕΕΡωσίας,μπορεί να μειωθεί ο εφοδιασμός αλλά κρίνεται απίθανο να διακοπεί
ολοσχερώς.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται άδικο να μειώνεται η συμβολή των
διμερών διαπραγματεύσεων όλο αυτό το διάστημα στην βελτίωση των
σχέσεων τους διαχρονικά. 100Από πολλούς αναλυτές η σχέση αυτή κρίνεται
ως μια win-win συνεργασία ,όπως πρέπει να ισχύει άλλωστε στις εμπορικές
δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα του Ενεργειακού διαλόγου είναι εμφανή
με μια σειρά από έργα υποδομής (αγωγούς ,σταθμούς ενέργειας,
βιομηχανίες) που έχουν τονώσει την οικονομία των κρατών και την
απασχόληση. Όλες οι συμφωνίες γίνονται στην βάση διεθνών κανονισμών
για την μείωση των εκπομπών άνθρακα και γενικότερα προστασίας του
περιβάλλοντος .Πέρα από αυτό ,οι εισαγωγές ενέργειας στην ΕΕ είναι
αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας των
χωρών και στην πράξη βοηθούν ώστε οι χώρες της Ευρώπης να τονώσουν
το ενδιαφέρον τους πάνω στην ενεργειακή ανάπτυξη .Η εξασφάλιση
ενεργειακών αποθεμάτων για την κάλυψη των λεγόμενων κενών περιόδων
(supply gas gap) είναι κατευθυντήρια γραμμή στην διμερή συνεργασία.
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η μελέτη μια μεγάλης συλλογής πληροφοριών ,στοιχείων ,
δεδομένων και μιας σειράς αναλύσεων πάνω στην ενεργειακή πολιτική
τόσο της Ρωσίας ,όσο και της ΕΕ , αποτελεί μια δύσκολη και χρονοβόρο
διαδικασία. Η μοντέρνα φύση του θέματος με τις συνεχόμενες αλλαγές στις
πολιτικές ,λόγω εξωγενών παραγόντων στο διεθνές σκηνικό ,προκαλεί
σίγουρα ενδιαφέρον για μελέτη αλλά και δυσκολία στον εντοπισμό των
ουσιαστικών στοιχείων του θέματος και των συμπερασμάτων που μπορούν
να εξαχθούν. Η βιβλιογραφία πολυποίκιλη ,γεμάτη με διαφορετικές
απόψεις-θεωρήσεις για το σήμερα και το αύριο των ενεργειακών σχέσεων
αλλά και με αναφορές σε μελλοντικά αποτελέσματα που όμως ακριβώς
επειδή αναφέρονται στο μέλλον προκαλούν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.
Συμπεράσματα ,μπορούν να εξαχθούν μέσα από όσα έχουν προσεγγιστεί
στην πορεία της εργασίας σχετικά με την διμερή σχέση πάνω στο
ενεργειακό πεδίο.
Πρώτον πρόκειται για μια οικονομική -διπλωματική σχέση δύο
πολιτικών οντοτήτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία ,που
στηρίζεται στην αλληλεξάρτηση . Και οι δύο πλευρές προσβλέπουν σε
οφέλη που στηρίζονται στην άλλη πλευρά. Η ενεργειακή παραγωγή της
Ρωσίας καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό την ζήτηση για ενέργεια στην ΕΕ ενώ
η ενεργειακή «βιομηχανία» της Ρωσίας αναμένει από τον μεγαλύτερο
εταίρο της την Ε.Ε να παραμείνει σε αυτή την σχέση της εταιρικότητας και
να μην παρεκκλίνει. Η άποψη που αναφέρει ,πως πάρα τις δυσκολίες των
τελευταίων χρόνων ,οι δύο πλευρές δεν πρόκειται να διακόψουν ριζικά ή
έστω σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή τους εξάρτηση ,είναι κάτι που έχει
λογική και μπορεί να στηριχτεί ως κύριο συμπέρασμα. Tα στατιστικά
στοιχεία που έχουμε αναφέρει,δείχνουν πως αυτή η εξάρτηση είναι
ιδιαίτερα μεγάλη και για να εξαλειφθεί θα πρέπει να περάσει μεγάλο
χρονικό διάστημα και να παρθούν ριζικές αποφάσεις που θα θέσουν σε
κίνδυνο την οικονομία και των δύο χωρών. Από την στιγμή ,που ο
αναδυόμενος ενεργειακός παράγοντας στηρίζει την παραγωγή και
κατανάλωση ,κρίνεται αμφίβολο οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε
αυστηρές κυρώσεις ή πρακτικές που θα θέσουν σε κίνδυνο το οικονομικό
τους οικοδόμημα. Οι εναλλακτικές λύσεις που και οι δύο πλευρές
αναζητούν τόσο με την προώθηση ανάπτυξης άλλων μορφών ενέργειας
αλλά και με την στροφή τους σε άλλες αγορές ,δεν είναι βέβαιο πως θα
αποφέρουν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που περιγράφονται ποσοτικά
παραπάνω. Και σε αυτό το επιχείρημα απαιτείται χρόνος για να
διαπιστωθεί κάποια διαφορά και να γίνει η όποια σύγκριση .
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Η αβεβαιότητα ,γενικώς ,χαρακτηρίζει την ενεργειακή πολιτική και
όποια πολιτική στηρίζεται σε μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης .Η Ρωσία και
η ΕΕ έχουν διαμορφώσει και συζητήσει μέσα στο θεσμικό πλαίσιο δράσης,
αυτόνομα ενεργειακά προγράμματα μέχρι και το 2050 ,ενώ από κοινού
στον ενεργειακό διάλογο έχουν τοποθετήσει ένα χάρτη πορείας
συνεργασίας μέχρι το 2050. Από την στιγμή που ο ενεργειακός παράγοντας
στηρίζεται εν πολλοίς στο τομέα των επενδύσεων , ο κίνδυνος οι
προβλέψεις για πολιτικές ,μέτρα ,συμφωνίες σε χρονικό ορίζοντα τόσο
μακρύ να διαψευστούν ,είναι ιδιαίτερα ορατός. Ο χάρτης πορείας που
συζητούν οι δύο πλευρές αφορά δεδομένα που επρόκειτο να φανούν μέσα
στην πορεία του χρόνου αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι σίγουρο πως
θα έλθουν. Σε αντιπαραβολή ,η φύση των επενδύσεων είναι τέτοια που
στηρίζεται σε προβλέψεις ,όμως οι ενστάσεις εγείρονται κυρίως για το
χρονικό ορίζοντα που έχει τεθεί. Πιθανόν πιο μεσοπρόθεσμα σχέδια
δράσης ,με λιγότερους στόχους και ζητήματα από αυτά ,που περιγράφονται
στις εκατοντάδες σελίδες των αναφορών(reports) των κοινών οργάνων
που εργάζονται πάνω στο θέμα ,να προκαλούσε μια μεγαλύτερη ασφάλεια
στον ιδιωτικό παράγοντα που συμμετέχει ενεργά στο ζήτημα της
παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας.
Αυτό που επιπλέον προκύπτει από την βιβλιογραφία είναι πως στα
ενεργειακά προγράμματα και των δύο πλευρών, τα κύρια σημεία
εντάσσονται σε ένα όμοιο πακέτο μεταρρυθμίσεων – πρακτικών. Πιο
συγκεκριμένα γίνεται συνεχώς λόγος για την μείωση εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου, για αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας ,βελτίωση των
τεχνολογικών δομών με συνεχόμενη ενημέρωση πάνω στην
εξειδίκευση,προστασία του περιβάλλοντος ,σύμφωνα με τη διεθνή
νομολογία. Η Ρωσία ως πρώτη δύναμη που άρχισε να ασκεί ενεργειακή
πολιτική ,έχει δημιουργήσει ένα θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο
θεμάτων,το οποίο και ακολουθεί η Ε.Ε . Η ανταλλαγή πληροφοριών και
τεχνογνωσίας μεταξύ ειδικών αναλυτών, επιστημόνων ,επιχειρηματιών ,
πολιτικών προσώπων τόσο σε υψηλό επίπεδο πολιτικής ,όσο και σε
συνευρέσεις ,forum εκπροσώπων του ιδιωτικού παράγοντα , μπορεί να
επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που σε πρώτη ανάγνωση
παρουσιάζονται.
Η σύμπραξη Ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας μαζί με τις ισχυρές
κρατικές Ρωσικές εταιρείες ,γίνεται στην βάση βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας και παραγωγής
σε μια πορεία εμβάθυνσης της
συνεργασίας των δύο πλευρών. Όμως για την Ρωσική πλευρά που
αποτελεί πρωτοπόρος στο ζήτημα ,εγείρεται κίνδυνος μέχρι το 2050 που
αποτελεί κομβικό σημείο για την ενέργεια, να έχει ισάξιους αντιπάλους στην
παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο. Γερμανικές ή Γαλλικές εταιρείες για
παράδειγμα που τώρα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε αναλογία με την
Gazprom θα επιτύχουν μια ραγδαία άνοδο μέσα από την γνώση και την
πληροφόρηση που στο μέλλον ,θα τις καταστήσει πλήρως ανταγωνιστικές
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απέναντι στην Ρωσική δύναμη, κάτι που δεν επιθυμεί η Ρωσία, όπως
δηλώνουν και τα μακράς διάρκειας συμβόλαια που υπογράφει η Gazprom.
Αυτή η συλλογιστική στηρίζεται και στην φανερή πρόθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να διαμορφώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας,
ιδιαίτερα ισχυρή και πλήρως ανταγωνιστική απέναντι σε παραδοσιακές
δυνάμεις.
Ο τρόπος που προσπαθεί η κάθε πλευρά να ασκήσει ενεργειακή
πολιτική είναι διαφορετικός . Η ΕΕ αποτελεί μια ένωση 28 διαφορετικών
κρατών ,αποτελώντας την οντότητα που προσπαθεί να συγκεντρώσει τα
διαφορετικά συμφέροντα των εθνικών κυβερνήσεων και να παράξει μια
πολιτική ή σε τελική ανάλυση μια συνολική θεώρηση ενός ζητήματος. Στην
αντίπερα όχθη, η Ρωσία είναι πλέον ένα κράτος ,μια δύναμη που σε ότι
κάνει έχει μια πολιτική αρχή ,η οποία και αποφασίζει αναλόγως στο τι θα
πράξει.
Η συνεκτικότητα και ο συγκεντρωτισμός που παρουσιάζει η
Ομοσπονδία της Ρωσίας ,είναι αναμφίβολα ,βασικές αιτίες που η Ρωσία
αποτελεί ένα τόσο ισχυρό κράτος σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Αυτό
μεταφέρεται και στο ενεργειακό πεδίο. Η «ηγεμονική» της θέση στον τομέα
της ενέργειας αλλά και στην περιοχή της Αν. Ευρώπης και της
Ευρασίας,όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα την οδηγεί στη λήψη
αυστηρών μέτρων και πρακτικών με στόχο να πιέσει κυβερνήσεις για να
ωφεληθεί η ίδια και να εδραιώσει την κυριαρχία της. Πολλές φορές
μέτρα,όπως παύση εργασιών στην κατασκευή αγωγών και άλλων έργων
υποδομής, διακοπή ενεργειακού εφοδιασμού σε μια χώρα πλήρως
εξαρτημένη στα Ρωσικά αποθέματα ,κρίνονται σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα
αυστηρά και προκαλούν έντονες αντιδράσεις από υπόλοιπες χώρες. Τέτοια
μέτρα η Ρωσική πλευρά κατά το παρελθόν ,έχει χρησιμοποιήσει και για
αυτό κατηγορείται με επίσημο τρόπο και από την Ε.Ε για κινήσεις αθέμιτου
ανταγωνισμού που βλάπτουν τις διμερείς σχέσεις.
Η επιθετική πολιτική της Ρωσικής πλευράς ,έρχεται σε αντιδιαστολή
με την διαδικασία που η Ε.Ε προσπαθεί να συγκροτήσει ενεργειακή
πολιτική .Μέσα από τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας ,το Συμβούλιο και το
Κοινοβούλιο της ένωσης ,τα κράτη μέλη συνέρχονται και μέσα από τον
διάλογο προσπαθούν να εξάγουν αποτελέσματα προς όφελος της ένωσης.
Ο δημοκρατικός χαρακτήρας που διακατέχει τις ευρωπαϊκές
διαδικασίες,ιστορικά έχει παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα προς την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αποτελεί το βασικό εργαλείο επίτευξης των
κοινών στόχων για την ενεργειακή πολιτική. Η Ε.Ε προσπαθεί μέσα από
την συνεργασία να πείσει τα κράτη -μέλη προς μια κοινή πολιτική θα είναι
προς όφελος τους.
Το ζήτημα δημιουργίας μιας ενεργειακής ένωσης ,είναι στο τραπέζι
αυτήν την περίοδο ,με όχι ουσιαστικά αποτελέσματα ,ως τώρα. Οι εθνικές
κυβερνήσεις παρουσιάζονται στην πράξη πιο ισχυρές από την ίδια την
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ένωση καθώς προχωρούν σε απευθείας συμφωνίες με την Ρωσία , μη
βοηθώντας στην πράξη την κεντρική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H
απουσία ομοιογένειας στην Ε.Ε λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων των
χωρών και η συνεχής προθυμία της Ρωσίας να απευθύνεται μεμονωμένα
στις χώρες ,είναι πιθανόν να συνεχίζει να διαιωνίζει αυτήν την
πραγματικότητα101 .Οι συμφωνίες για την κατασκευή αγωγών ευνοούν τις
χώρες που ωφελούνται άμεσα από αυτούς τόσο για την μεταφορά ,όσο και
για την παραγωγή ενέργειας. Για αυτό και ισχυρές Ευρωπαϊκές
χώρες,όπως Ιταλία και Γερμανία επιδιώκουν οι αγωγοί να καταλήγουν στα
εδάφη τους και διαπραγματεύονται απευθείας τους όρους των συμφωνιών.
Η αύξηση της απασχόλησης στις χώρες αυτές και η άνοδος των εθνικών
εταιρειών ,είναι στοιχεία που τονώνουν τα κράτη -μέλη να ακολουθούν μια
τέτοια τακτική. Αναμφίβολα αυτό το φαινόμενο ,μόνο κακό μπορεί να κάνει
στις σκέψεις για κοινή ενεργειακή πολιτική και είναι κάτι για το οποίο η
Ευρώπη ,θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα .
Η πολιτική divide & rule από την Ρωσική πλευρά αναδεικνύει το
μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε .102 Οι συμφωνίες
της Ρωσικής πλευράς με χώρες όπως η Γερμανία ,η Ιταλία ,η Γαλλία ,η
Βουλγαρία κ.α ,δυσχεραίνουν το έργο των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.
103Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η επιστολή 9 κρατών μελών της ΕΕ από
την κεντρική και ανατολική Ευρώπη (CEE) με μπροστάρη
την
Γερμανία,στον πρόεδρο της Επιτροπής Junker υπέρ της κατασκευής του
Nord Stream II .Η κατασκευή του αγωγού θα ωφελήσει τις χώρες αλλά θα
ζημιώσει την προσπάθεια επίτευξης μιας ενεργειακής απεξάρτησης από
την Ρωσία. Το παράδειγμα αυτό αντικατοπτρίζει τον ¨διχασμό¨ των
Ανατολικών και Δυτικών Ευρωπαϊκών κρατών ,που επιβραδύνει την
προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης. Δηλώσεις του προέδρου Juncker
αναφέρουν πως η κατασκευή του Nord Stream II ,ελέγχεται ως προς την
νομιμότητα . Με την απέναντι πλευρά και τον πρόεδρο της Gazprom,
Alexey Miller ,να αντιπαραβάλλει πως η κατασκευή του αγωγού αυτού θα
μειώσει το κόστος μεταφοράς για τις χώρες κατά 20% σε σχέση με τους
αγωγούς που περνούν την Ουκρανία και τις άλλες γειτονικές προς την
Ρωσία χώρες. Εκτός από την Gazprom άλλες πέντε Ευρωπαϊκές εταιρείες
επενδύουν στο έργο (E. ON, Wintershall, Shell, OMV, and Engie) με τις δύο
πρώτες να είναι Γερμανικές εταιρείες ,δείγμα του ενδιαφέροντος που δείχνει
η Γερμανική πλευρά. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται την πρόθεση των χωρών
101
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αυτών στο να συνυπάρχουν και ρυθμίζει την πολιτική της αναλόγως ,όντας
σε θέση ισχύος σε σύγκριση με την Ε.Ε. Δύο βασικά ,λοιπόν ,προβλήματα
για την Ε.Ε είναι η αδυναμία ,να εντάξει την Ρωσία σε ένα πλαίσιο
εμπορικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια
και η αδυναμία συγκρότησης μιας κοινής πολιτικής απέναντι στην Ρωσία.
Η στροφή της Ευρωπαϊκής αγοράς στην Ασία και την Μ.
Ανατολή,έχει κριθεί ως αναγκαία για τον ενεργειακό της ανεφοδιασμό.
Εκτός από αυτό ,φαίνεται πως είναι μια κίνηση τακτικής περισσότερο, παρά
λύση ανάγκης. Η ΕΕ γνωρίζει ,πως η ποσότητα πετρελαίου και φυσικού
αερίου που εισάγεται από την Ρωσία ,είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί
και ειδικά άμεσα από τρίτους πόλους ,συνεπώς είναι ένας μοχλός πίεσης
προς την Ρωσική πλευρά ,η οποία απαντά με το ίδιο νόμισμα . Στην
συγκεκριμένη περίπτωση η Ρωσία φαίνεται να είναι σε καλύτερη μοίρα
ειδικά στην περιοχή της Αν. Ευρώπης που χαρακτηρίζεται από μια πλήρη
εξάρτηση στην Ρωσία. Η Ρωσία γνωρίζει πως χώρες όπως η Ουκρανία, η
Λετονία, η Λιθουανία ,και χώρες των Βαλκανίων δεν είναι σε θέση να
αλλάξουν την πολιτική τους ,συνεπώς με μεγαλύτερη ασφάλεια στρέφεται
σε άλλες αγορές, όπως της Ασίας .Μην λησμονούμε πως η Ρωσία καλύπτει
το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών της αναγκών με την δική της
παραγωγή ,την ώρα που στην ΕΕ αυτό το γεγονός δεν συμβαίνει . Η
ανάγκη της Ρωσίας δεν είναι τόσο ζήτημα επιβίωσης εσωτερικής αλλά της
διατήρησης του ισχυρότερου εμπορικού εταίρου ή κοινώς του μεγαλύτερου
αγοραστή της παραγωγής της. Όπως προαναφέρθηκε ,όσο περνάει ο
χρόνος και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν τα δικά τους μέσα σε ένα
παιχνίδι στρατηγικής και διπλωματίας.
Οι πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε την φέρνουν
μπροστά σε αποφάσεις ριζοσπαστικές. Όλο το οικοδόμημα στηρίχθηκε
στην αλληλεγγύη των κρατών και στην σύμπνοια για μεγαλύτερη πρόοδο.
Τα δεδομένα δεν δείχνουν να είναι τόσο θετικά ,ώστε άμεσα οι ισχυρές
χώρες της Ευρώπης να φανερώσουν μια πιο συλλογική δραστηριότητα . Η
ΕΕ βιώνει μια κρίση ταυτότητας θα μπορούσαμε να πούμε ,ψάχνοντας να
αναθεωρήσει δεδομένα και αρχές για να χαράξει μια νέα πορεία. Ο
ανταγωνιστικός περίγυρος της Ευρώπης αποτελεί τροχοπέδη. Η ενέργεια
είναι το πρώτο θέμα που κυριαρχεί σε θεσμικές συζητήσεις σχετικά με την
οικονομική μεγέθυνση των κρατών. Είναι ο παράγοντας που θα ωθήσει τα
κράτη να ξεπεράσουν παλιές πολιτικές ,έχοντας ως κύριο μέλημα τους την
προστασία των πολιτών και της φύσης. Είναι μείζονος, λοιπόν, σημασίας το
να καταφέρει η Ευρώπη να βρει τον τρόπο να βελτιώσει την θέση της
συλλογικά μακριά από σκοπιμότητες ,πάντα σύμφωνα με τις δημοκρατικές
αρχές που δομήθηκε σαν οντότητα.
Η Ρωσική πλευρά φαίνεται πιο ώριμη στις κινήσεις της και
δικαιολογείται τόσο από το γεγονός πως πρόκειται για ένα ισχυρό κράτος
που ο ηγέτης του ,στο εσωτερικό της χώρας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και οι
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εταιρείες παραγωγής ανήκουν στο κράτος . Η πορεία της Ρωσίας δύσκολα
θα παρεκκλίνει ειδικά αν πετύχει και συνεργαστεί διαχρονικά με την Κίνα και
την Ινδία ,όπως το έχει κάνει με τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η έξυπνη κίνηση
των μακροπρόθεσμων συμφωνιών με τις χώρες ,προσφέρει ασφάλεια και
χρόνο στην Ρωσική κυβέρνηση να επεξεργαστεί τις εξελίξεις και να
αναθεωρήσει πολιτικές. Η Ρωσία έχει την τεχνογνωσία, το δυναμικό και
κυρίως τα ανεξάντλητα ενεργειακά αποθέματα για να διατηρήσει την
ενεργειακή της πορεία σε υψηλά επίπεδα. Πάντως σε αυτό το «παιχνίδι
στρατηγικής» δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος νικητής καθώς η
αλληλεξάρτηση πρέπει να θεωρείται δεδομένη ενώ επίσης βρισκόμαστε σε
αρχικό στάδιο των ενεργειακών σχέσεων που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα
περιμένουμε την πορεία τους στο μέλλον καθώς η πολιτική και οικονομική
επιστήμη , ασχολείται με φαινόμενα και γεγονότα που ποτέ δεν πρέπει να
τα θεωρούμε δεδομένα και είναι ρευστά. Διαρκείς αλλαγές ,τόσο σε
πολιτικά, όσο και σε οικονομικά πεδία (επίπεδα τιμών, μακροοικονομικοί
δείκτες ,εμπορικό ισοζύγιο) είναι ικανές να αλλάξουν μια κατάσταση που
κρίνεται παγιωμένη. Οι δύο πλευρές ,είναι βασικοί δρώντες σε ένα πεδίο
που αφορά την ανθρώπινη και φυσική ύπαρξη και θα πρέπει ώριμα να
πάρουν αποφάσεις προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος
συνολικά καθώς οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σε υψηλό επίπεδο
πολιτικής (σύνοδοι, συνεδριάσεις διεθνών οργανισμών) επηρεάζουν
αποφασιστικά τα όσα βιώνει ο ανθρώπινος παράγοντας.
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