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Αναµφισβήτητα, για περίπου δύο δεκαετίες τα ρωσικά κοιτάσµατα υδρογονανθράκων
συµβάλλουν σηµαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Σε ότι αφορά το φυσικό αέριο, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η Ρωσία κατέχει µακράν
τα µεγαλύτερα αποδεδειγµένα αποθέµατα σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε
στοιχεία της U.S. Energy Administration Information για το 2012, κατέχει 1.680 τρισ.
κυβικά πόδια (tcf) από τα συνολικά παγκόσµια αποθέµατα των 6.845 tcf. ∆ηλαδή,
περίπου το 25% των επιβεβαιωµένων παγκόσµιων κοιτασµάτων φυσικού αερίου. [1]
Για να κατανοήσουµε τον τρόπο λειτουργίας της ρωσικής βιοµηχανίας
υδρογονανθράκων και τη συµβολή της στην ανάπτυξη της ρωσικής οικονοµίας, θα
πρέπει να αναφέρουµε τα εξής:
 Πρώτον, οι ρωσικές εταιρίες υδρογονανθράκων ελέγχονται άµεσα από τη
ρωσική κυβέρνηση.
 ∆εύτερον, σύµφωνα µε δήλωση του Ρώσου προέδρου Πούτιν για το 2012,
περίπου το 50% από τα έσοδα του ρωσικού κράτους προήλθαν από φόρους
στους υδρογονάνθρακες. Σύµφωνα µε άλλες εκτιµήσεις, ίσως το ποσοστό
αυτό να είναι ακόµη υψηλότερο.

Εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Η Ρωσία εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ένα τέταρτο της απαιτούµενης
ποσότητας φυσικού αερίου, ενώ ορισµένες χώρες της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαρτηµένες από το ρωσικό φυσικό αέριο και
πετρέλαιο.
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. Επίσης, το περίπου 30%
κατευθύνθηκε προς τα κράτη µέλη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)
[2], πολλά από τα οποία αδυνατούσαν να το αποπληρώσουν και ως εκ τούτου το
προµηθεύονταν µε επιδοτούµενες τιµές, µε ότι αυτό συνεπάγεται για το βαθµό
εξάρτησής τους από τη Μόσχα. Ενώ, την υπόλοιπη ποσότητα προµηθεύθηκε η
Τουρκία, ευρωπαϊκές χώρες εκτός της ΕΕ και χώρες της Ασίας.
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Είναι προφανές ότι η Ρωσία, πέρα από την ανάκαµψη της οικονοµίας της,
χρησιµοποιεί τους φυσικούς της πόρους και ως εργαλείο της εξωτερικής της
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». [3]
Εύκολα οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι «η οικονοµική ανάκαµψη της Ρωσίας επί
εποχής Πούτιν οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στα τεράστια κέρδη, που απέφεραν οι
εξαγωγές ενέργειας προς την Ευρώπη». Είναι λοιπόν εύλογο η Ουάσιγκτον να
προβληµατίζεται για την ενεργειακή εξάρτηση των Ευρωπαίων εταίρων της από τη
Ρωσία, για την αυξανόµενη ρωσική επιρροή σε συγκεκριµένες περιοχές της
ανατολικής Ευρώπης, όπου λειτουργούν οι υποδοµές διανοµής ενέργειας, αλλά και
για τη διατήρηση του status quo που µεταψυχροπολεµικά «γιγαντώνει» σταθερά τη
ρωσική οικονοµία και κατ’ επέκταση τη ρωσική εθνική ισχύ. Μάλιστα, είναι προφανές
ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί αυτή τη ρωσο-ευρωπαϊκή ενεργειακή σχέση ως «απειλή
κατά των υφιστάµενων διατλαντικών σχέσεων».
Το υφιστάµενο ρωσικό ενεργειακό µονοπώλιο προς την Ευρώπη προβληµατίζει και
τους ίδιους τους Ευρωπαίους «πελάτες». Όχι βέβαια για τους ίδιους λόγους, που
όπως προαναφέρθηκε δηµιουργεί ανησυχίες στην Ουάσιγκτον, αλλά για την υψηλή
πιθανότητα προσωρινής ή παρατεταµένης διακοπής της ροής ενέργειας κυρίως προς
την ενεργοβόρα βιοµηχανική κεντρική Ευρώπη. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, έχουν
σηµειωθεί δύο ενεργειακές κρίσεις, που οφείλονταν στις σχέσεις της Ρωσίας µε
γειτονικές προς αυτή χώρες. Τον Ιανουάριο του 2009, η Gazprom διέκοψε όλες τις
προµήθειες φυσικού αερίου που διέρχονταν από την Ουκρανία για σχεδόν τρεις
εβδοµάδες, επειδή οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συµφωνία για
ένα ουκρανικό χρέος προς την Gazprom, αλλά και για την τελική τιµή του ρωσικού
φυσικού αερίου που θα προµηθεύονταν οι Ουκρανοί. Εκείνη την εποχή, περίπου το
80% των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη διερχόταν µέσω
των ουκρανικών αγωγών. Στις αρχές του 2006, µια παρόµοια ρωσο-ουκρανική
διαφωνία είχε καταλήξει και πάλι σε διακοπή της προµήθειας φυσικού αερίου προς
την Ευρώπη. Επίσης, το 2010 και το 2011, οι διαφορές µεταξύ της Ρωσίας και της
Λευκορωσίας είχαν ως αποτέλεσµα την προσωρινή µείωση των αποθεµάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τη Λευκορωσία και τις γειτονικές χώρες. Τελικά,
η Μόσχα απέκτησε τον πλήρη έλεγχο των λευκορωσικών υποδοµών µεταφοράς
φυσικού αερίου, µε αντάλλαγµα σηµαντικές µειώσεις στην τιµή του εισαγόµενου
ρωσικού φυσικού αερίου.
Ειδικά στην παρούσα φάση της υφιστάµενης συγκρουσιακής κατάστασης στην
Ουκρανία, τα παραπάνω περιστατικά καταδεικνύουν αφενός ότι «η Ρωσία δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστος προµηθευτής ενέργειας προς την Ευρώπη»,
αφετέρου ότι «απαιτείται άµεσα η αναβάθµιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής
ασφάλειας». Αυτή η επιθυµητή για την Ευρώπη αναβάθµιση της ενεργειακής της
ασφάλειας θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τη στήριξη προγραµµάτων κατασκευής
νέων αγωγών φυσικού αερίου, οι οποίοι θα παρέκαµπταν χώρες όπως η Ουκρανία
και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Επιπρόσθετα, θα µπορούσε να
υλοποιηθεί µε την επίσπευση της εκµετάλλευσης των ισραηλινο-κυπριακών
κοιτασµάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και µε την από κοινού
υποστήριξη του Βερολίνου και της Ουάσιγκτον στην επίσπευση της εκµετάλλευσης
των πιθανών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και
νότια της Κρήτης. Ειδικά η τελευταία περίπτωση θα µπορούσε να προωθηθεί από
την Αθήνα µε συγκεκριµένες προτάσεις και επιχειρήµατα, όπως για παράδειγµα τα

αποτελέσµατα των ερευνών του Nordic Explorer και η ευρωπαϊκή απαίτηση για
άµεση αξιοποίησή τους.
Το 2011, η Ρωσία, κατανοώντας τις ευρωπαϊκές ανησυχίες και προκειµένου να
διατηρήσει το υφιστάµενο ενεργειακό µονοπώλιο, άρχισε να µεταφέρει φυσικό αέριο
απευθείας από τη Ρωσία προς τη Γερµανία, µέσω του υποθαλάσσιου αγωγού Nord
Stream από τη Βαλτική Θάλασσα. Επίσης, πρότεινε την κατασκευή και άλλων
αγωγών µέσω της Βαλτικής, αλλά η Γερµανία απέρριψε την πρόταση.
Πλην της Γερµανίας και αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ ανησυχούν για τις πιθανές
συνέπειες της ενεργειακής υπερεξάρτησής τους από τη Ρωσία. Πρόσφατα, για το
λόγο αυτό και φυσικά µε τις ευλογίες της Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες υποστήριξαν την
κατασκευή του «νότιου διαδρόµου αγωγών», παρακάµπτοντας το ρωσικό έδαφος.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα µέρος των απαιτούµενων υδρογονανθράκων προς την
Ευρώπη θα προέρχεται σε πρώτη φάση από το Αζερµπαϊτζάν. Από το 2019, ο
αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline) αναµένεται να µεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο
από το κοίτασµα Shah Deniz 2 (περίπου 40 χιλιόµετρα νοτιοανατολικά του Μπακού,
στην Κασπία Θάλασσα), µέσω της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Αλβανίας προς την
Ιταλία. [4] Ωστόσο, η µικρή δυναµικότητα του αγωγού (περίπου 350 bcf ετησίως, µε
δυνατότητα επέκτασης στα 700 bcm) και τα λιγοστά εκτιµώµενα αποθέµατα του εν
λόγω κοιτάσµατος, δεν αναµένεται µεσοπρόθεσµα να περιορίσουν σηµαντικά την
ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία.
Η Gazprom αντιδρώντας ανταγωνιστικά στην υλοποίηση του σχεδίου για το «νότιο
διάδροµο αγωγών», ανέλαβε µαζί µε την ιταλική ENI την κατασκευή του South
Stream (ετήσιας δυναµικότητας 2.300 bcf µέχρι το 2019), που ξεκινά από τη Ρωσία,
συνεχίζει υποθαλάσσια κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα και δια µέσου της Βουλγαρίας
προορίζεται να καταλήξει στην Αυστρία και την Ιταλία. Η Σερβία, η Ουγγαρία και η
Σλοβενία έχουν ήδη υπογράψει σχετικές συµφωνίες για την κατασκευή αυτού του
έργου, που ξεκίνησε στα τέλη του 2013 και οι πρώτες παραδόσεις
προγραµµατίζονται για το τέλος του 2015. Ωστόσο, το πρόγραµµα του South Stream
αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα. Συγκεκριµένα, το ∆εκέµβριο του 2013 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τις συµµετέχουσες χώρες ότι πρέπει να
επαναδιαπραγµατευθούν τις συµφωνίες τους µε την Gazprom, επειδή παραβιάζουν
τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, που απαγορεύει µια εταιρία να είναι ιδιοκτήτρια
του αγωγού και συγχρόνως να παρέχει και το φυσικό αέριο. Με άλλα λόγια, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι ένας αγωγός πρέπει χωρίς διακρίσεις να
µπορεί να χρησιµοποιείται και από τρίτες χώρες παραγωγής φυσικού αερίου,
προκειµένου να µη διαταράσσεται η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Στροφή και προς τις ασιατικές αγορές ενέργειας
Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση αντιλαµβανόµενη τις τάσεις ενεργειακής
απεξάρτησης των Ευρωπαίων σχεδιάζει να αυξήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου
προς τις χώρες της Ασίας, όπως για παράδειγµα προς την Κίνα, τη Νότια Κορέα και
την Ιαπωνία. Συγκεκριµένα, σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό των συνολικών
εξαγωγών της προς την ασιατική αγορά ενέργειας, από περίπου 7% το 2010 σε 20%
έως το 2030. Καθόλου απίθανο η ουκρανική κρίση να οδηγήσει στην περαιτέρω
αύξηση αυτών των ποσοστών, µε συνέπεια την ανάγκη αναζήτησης νέων
προµηθευτών από την ευρωπαϊκή πλευρά. Αναφορικά µε την τεράστια κινεζική
αγορά ενέργειας, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η Μόσχα αντιµετωπίζει δυσκολίες,
καθότι το Πεκίνο µπορεί να εξασφαλίσει φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία, µε τιµή
κατά 33% χαµηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του ρωσικού φυσικού αερίου.
3

Αξίζει να τονίσουµε ότι το ∆εκέµβριο του 2013 η Gazprom έχασε το µονοπώλιο των
εξαγωγών υγροποιηµένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gas - LNG) και ότι
άλλες ρωσικές εταιρίες, όπως η Rosneft και η Novatek, αναµένεται να εξάγουν LNG
στην Ασία και ενδεχοµένως και στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει στη µείωση των τιµών και στην επάρκεια φυσικού αερίου προς τις αγορές
ενέργειας, αλλά είναι σίγουρο ότι η ρωσική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει αφενός να
διατηρεί τον έλεγχο των εξαγωγών φυσικού αερίου, αφετέρου να εφαρµόζει την ίδια
φορολογική πολιτική, που της δίνει τη δυνατότητα να ασκεί επιρροή πέριξ της
Ρωσικής Οµοσπονδίας και ταυτόχρονα να διατηρεί σε υψηλούς ρυθµούς την
ανάπτυξη της ρωσικής οικονοµίας.
[1] U.S. Energy Administration Information, Russia, Overview data for Russia, May 30, 2013
[2] Εκτός από τη Ρωσία, η Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων Κρατών (Commonwealth of
Independent States - CIS) περιλαµβάνει την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, το
Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Μολδαβία, το Τατζικιστάν και το Ουζµπεκιστάν. Το
Τουρκµενιστάν και η Ουκρανία διατηρούν ειδική σχέση, ενώ η Γεωργία απεσύρθη από την
ΚΑΚ το 2009.
[3] “National Security Strategy to 2020”, March 12, 2009
[4] Βασίλης Γιαννακόπουλος, «Το αζέρικο φυσικό αέριο και τα ερωτήµατα για τον TAP», 28
Ιουνίου 2013
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