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Ζήνωνας Τζιάρρας

Η Σημασία των Παγκόσμιων και Περιφερειακών 
Ενεργειακών Μεταβολών για την Κύπρο: 

Η (Γεω)πολιτική Διάσταση

Η ενέργεια και κατ’ επέκταση η ενεργειακή πολιτική και ασφάλεια κατέχουν 
κεντρική θέση στις διεθνείς ανησυχίες αυτού του αιώνα. Ταυτόχρονα, είναι 
ένας τομέας που άμεσα ή έμμεσα επιδρά στις διεθνείς σχέσεις, την οικονομία, 
το περιβάλλον, την υγεία, ακόμα και την ατομική καθημερινότητα. Επιπλέον, 
το κόστος και η διαθεσιμότητα των διάφορων πηγών επηρεάζεται από 
γεωπολιτικές και γεωοικονομικές πραγματικότητες και αντίστροφα. Συνεπώς, 
το ζήτημα της ενέργειας και οι διάφορες διαστάσεις που εμπεριέχει δεν αφήνει 
κανένα κράτος ανεπηρέαστο, είτε αυτό είναι παραγωγός, καταναλωτής, ή 
διαμετακομιστικός κόμβος ενέργειας.

Βασιζόμενο στη σημαντικότητα των τρεχουσών και μεταβαλλόμενων 
αυτών πραγματικοτήτων, το παρόν κείμενο έχει αφενός σκοπό τη σύντομη 
αξιολόγηση των ενεργειακών εξελίξεων σε παγκόσμιο και περιφερειακό 
επίπεδο. Αφετέρου, επιζητεί να τοποθετήσει την Κύπρο στο χάρτη αυτών των 
εξελίξεων προσδιορίζοντας και την επίδραση ή σημασία τους για το ενεργειακό 
παρόν και μέλλον της νήσου. Έμφαση δίνεται στη γεωπολιτική διάσταση των 
θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στην Κύπρο αντί σε ζητήματα οικονομικής 
ή τεχνικής φύσεως. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί πως τα οικονομικά και 
τεχνικά ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ενεργειακή ασφάλεια και 
πολιτική· συνεπώς, κάθε προσέγγιση σε θέματα ενέργειας που φιλοδοξεί να 
είναι ολοκληρωμένη πρέπει να συνυπολογίζει όλες αυτές τις διαστάσεις.

Το παρόν κείμενο υιοθετεί μια διεθνοπολιτική προσέγγιση επιπέδων ανάλυσης1  
ξεκινώντας από το παγκόσμιο επίπεδο και προχωρώντας στο περιφερειακό 
και το τοπικό. Στο παγκόσμιο επίπεδο η ανάλυση καταπιάνεται περισσότερο 
με ενεργειακές εξελίξεις διεθνούς εμβέλειας – όπως η άνοδος των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) ως παγκόσμιος ενεργειακός παίκτης – και 
μοτίβα ενεργειακών αλληλεξαρτήσεων ή προμήθειας και κατανάλωσης. 
Στο περιφερειακό επίπεδο δίνεται έμφαση στις ενεργειακές εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα κυρίως στα γεωπολιτικά υποσυστήματα της Ευρώπης και 
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής καθώς είναι περισσότερο συνυφασμένα 
με την κυπριακή γεωγραφία και πολιτική. Τέλος, σε τοπικό επίπεδο εξετάζεται 
η Κύπρος και οι ενεργειακές της προκλήσεις και προοπτικές, πάντα σε 
συνάρτηση με τις περιφερειακές και παγκόσμιες πραγματικότητες.

1 Βλ. για παράδειγμα, David J. Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Rela-
tions,”  World Politics 14, no. 1 (1961): 77-92.
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Ενέργεια, (Αν)ασφάλεια και Γεωπολιτική

Προτού προχωρήσουμε στις παγκόσμιες και περιφερειακές ενεργειακές 
μεταβολές, κρίνεται αναγκαία η αναφορά στη σχέση μεταξύ των εννοιών της 
ενέργειας, της ασφάλειας και της γεωπολιτικής. Κατ’ αρχάς, ένας γενικός και 
αρκετά δημοφιλής ορισμός της ενεργειακής ασφάλειας προσφέρεται από τη 
Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (International Energy Agency) και υποστηρίζει 
πως,  «ενεργειακή ασφάλεια είναι η απρόσκοπτη διαθεσιμότητα ενεργειακών 
πηγών σε οικονομικά ανεκτές τιμές».2 Ωστόσο, η διαθεσιμότητα ενεργειακών 
πηγών σχετίζεται και με άλλους τομείς ασφαλείας, όπως είναι η οικονομική και 
η στρατιωτική ασφάλεια.3 Από αυτή την άποψη, ο ορισμός της ενεργειακής 
ασφάλειας θα μπορούσε να διευρυνθεί ούτως ώστε να ανταποκρίνεται σε 
όλο το φάσμα των ζητημάτων που περιστρέφονται γύρω από αυτή.

Άλλοι ορισμοί είναι πιο περιεκτικοί και συνδέουν την προμήθεια ενέργειας 
με οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα.4 Για παράδειγμα, η παγκόσμια 
ενεργειακή ασφάλεια έχει οριστεί και ως, 

η εκπλήρωση των ενεργειακών αναγκών όλων των χωρών και 
λαών – συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν πρόσβαση 
σε σύγχρονα ενεργειακά συστήματα. Επιπρόσθετα, παράγοντες 
όπως η επιταχυνόμενη αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση 
και ζήτηση, η περιορισμένη προμήθεια και ο ανταγωνισμός για 
πλουτοπαραγωγικούς πόρους, και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος 
επηρεάζουν επίσης την παγκόσμια ασφάλεια.5

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, οικονομίας 
και γεωπολιτικής – ή γεωπολιτικού ρίσκου – γίνεται πιο κατανοητή. Προβάλλεται 
μάλιστα και το ζήτημα της ενεργειακής ανασφάλειας η οποία μπορεί να 
προκληθεί από διακοπές ενεργειακών προμηθειών λόγω καταστάσεων όπως 
οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ενδοκρατικές ή διακρατικές συγκρούσεις, οι 
προβληματικές ενεργειακές υποδομές, και η κακή οργάνωση των αγορών.6 

2 “Energy Security,”  International Energy Agency, http://www.iea.org/topics/energysecu-
rity/.
3 Σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ενέργειας και άλλων τομέων ασφάλειας βλ. Odysseas 
Christou and Constantinos Adamides, “Energy Securitization and Desecuritization in the New Mid-
dle East,” Security Dialogue 44, no. 5-6 (2013): 509-10.
4 Βλ. επίσης, Johan Lilliestam and Anthony Patt, “Conceptualising Energy Security in the 
European Context,” Smart Energy for Europe Platform SEFEP working paper, no. 2012-4 (2012): 5-6.
5 IAEA, “Addressing the Global Challenges of Energy Security,”  International Atomic Energy 
Agency (06/09/2007), http://www.iaea.org/newscenter/news/addressing-global-challenges-ener-
gy-security.
6 Vladimir Milov, “Global Energy Agenda,” Russia in Global Affairs 3, no. 4 (2005): 60; Robert 
Mabro, “On the Security of oil supplies, oil weapons, oil nationalism and all that,” OPEC Energy Review 
32, no. 1 (2008): 1-12.
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Όπως γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο, η ενεργειακή (αν)ασφάλεια είναι μια έννοια 
με ευρύ περιεχόμενο. Παράλληλα, η γεωπολιτική αστάθεια και οι διακρατικές 
σχέσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εκμετάλλευση και προμήθεια 
ενεργειακών πόρων. Αντιστρόφως, η ύπαρξη ή η ανακάλυψη ενεργειακών 
πόρων δύναται να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύος μιας περιφέρειας και, 
συνεπώς, να υποκινήσει σύγκρουση συμφερόντων και γεωπολιτικές 
αντιμαχίες (βλ. Τουρκία-Κύπρος) ή/και συνεργασία (βλ. Κύπρος-Ισραήλ). 
Τη δυναμική αυτή υπογραμμίζει και η Sarah Ladislaw: «Το γεωπολιτικό τοπίο 
και η ενέργεια επιδρούν το ένα στο άλλο συχνά. Η γεωπολιτική αναταραχή 
μπορεί να επηρεάσει τις αγορές ενέργειας και οι ενεργειακές τάσεις μπορεί να 
αναστατώσουν τις γεωπολιτικές δυναμικές».7

Μπορεί η Κύπρος να μην είναι στη δυσμενή θέση άλλων κρατών της περιοχής, 
όπως η Λιβύη, η Συρία, η Αίγυπτος ή το Ιράκ, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
ενδοκρατικές συγκρούσεις ή συχνές τρομοκρατικές επιθέσεις. Όμως, το 
γεωπολιτικό ρίσκο που απορρέει από τις συχνές διακρατικές εντάσεις σχετικά 
με το διαμερισμό των ενεργειακών πόρων ή τα θαλάσσια όρια της Ανατολικής 
Μεσογείου, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις εργασίες και επιχειρήσεις των 
κρατών ή των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την έρευνα, την 
εκμετάλλευση ή τη μεταφορά ενέργειας. Συνεπώς, παρόλες τις προοπτικές 
που ανοίγονται για την Κύπρο ως μελλοντική και υπό προϋποθέσεις χώρα 
παραγωγής και εξαγωγής ενέργειας, τα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει 
σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο της περιοχής είναι πολλά και σημαντικά.  

Παγκόσμια Ενεργειακή (Αν)ασφάλεια

Σύμφωνα με στοιχεία της Βρετανικής Εταιρίας Πετρελαίου (BP) τόσο η 
παραγωγή όσο και η κατανάλωση όλων των ειδών καυσίμων αυξήθηκε το 
2013, παρά τη στάσιμη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε. 
Συγκεκριμένα, η παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενών πηγών8 αυξήθηκε 
κατά 2.3%, μια αύξηση που παρουσιάζει επιτάχυνση της τάξης του 1.8% από 
το 2012.9 Παρομοίως, η Παγκόσμια Στατιστική Επετηρίδα Ενέργειας 2014 
(Global Energy Statistical Yearbook 2014) της Enerdata καταγράφει 3.5% 
αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση ενέργειας το 2013 αλλά μόνο 1.1% αύξηση 
στην παγκόσμια παραγωγή.10 Η τελευταία έχει επηρεαστεί από γεωπολιτικά 
γεγονότα όπως ο πόλεμος στη Λιβύη που επηρέασε την πετρελαϊκή παραγωγή. 

7 Sarah Ladislaw, “Geopolitical Instability and Energy Markets,” in 2015 Global Forecast: Crisis 
and Opportunity, ed. Craig Cohen and Josiane Gabel (Washington: Center for Strategic & Interna-
tional Studies, 2014), 85.
8 Πρωτογενείς ενεργειακές πηγές ονομάζονται αυτές που βρίσκονται στη φύση υπό 
μορφή ακατέργαστων καυσίμων ή άλλων μορφών ενέργειας τα οποία εισάγονται σε συστήματα 
επεξεργασίας και μετατροπής. Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι ανανεώσιμες ή μη ανανεώσιμες.
9 BP, “BP Statistical Review of World Energy,” British Petroleum (2014): 2.
10 “Global Energy Statistical Yearbook 2014,”  Enerdata(2014), http://yearbook.enerdata.
net/#energy-consumption-data.html.
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Διακοπές στην παραγωγή και προμήθεια ενέργειας λόγω γεωπολιτικής 
αστάθειας έχουν επίσης δημιουργήσει προβλήματα και σε άλλες χώρες όπως 
το Ιράκ και η Νιγηρία.11

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, η οποία προμήνυε δυσκολίες για την 
ικανοποίηση των αυξημένων ενεργειακών αναγκών αλλά και μελλοντική 
αύξηση στις τιμές, αναδύθηκε ακόμα ένας σημαντικός ενεργειακός παίκτης, 
που δεν είναι άλλος από τις ΗΠΑ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει 
τις παγκόσμιες ενεργειακές πραγματικότητες. Η άνοδος των ΗΠΑ ξεκινά 
κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και οφείλεται στις εξελιγμένες 
δυνατότητες εκμετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου μέσω της 
μεθόδου υδραυλικής ρωγμάτωσης (hydraulic fracturing ή fracking).12 Αυτή 
η εξέλιξη, σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες, είχε ως αποτέλεσμα την 
υπερ-προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη δημιουργία 
μιας τάσης προς τα κάτω στις παγκόσμιες τιμές φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, καθώς παραδοσιακοί παραγωγοί ενέργειας (π.χ. Σαουδική 
Αραβία) προσπαθούν να ανταγωνιστούν με τις ΗΠΑ.13 Αξίζει να σημειωθεί 
πως ο ρόλος των ΗΠΑ σε αυτό το ενεργειακό παιχνίδι δεν είναι δεδομένος 
ούτε σταθερός λόγω των διάφορων εμποδίων και προβλημάτων όπως για 
παράδειγμα αυτά που αντιμετωπίζει η μέθοδος fracking.14 Επιπλέον, οι ΗΠΑ 
είναι δύσκολο να φτάσουν τις τεράστιες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης,

11 BP, “BP Statistical Review of World Energy,” 1; EIA, “Global Crude oil supply disruptions and 
strong demand support high oil prices,”  U.S Energy Information Administration (EIA) (10/09/2013), 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=12891#.
12 Το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο σχετίζεται με ενεργειακούς πόρους οι οποίο είναι 
παγιδευμένοι σε σκληρά και πυκνά αποθέματα σχιστόλιθου που δημιουργήθηκαν από αρχαίες 
θαλάσσιες λεκάνες (basins). Μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν οικονομικά βιώσιμες τεχνολογικές μέθοδοι 
για εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων. Το fracking άλλαξε αυτή την πραγματικότητα εισάγοντας 
την μέθοδο ρωγμάτωσης του σχιστόλιθου με ένα υδραυλικά πιεζόμενο υγρό. “What is Shale Gas?,”  
Energy From Shale (2014), http://www.energyfromshale.org/articles/what-shale-gas; Derek Blundell 
et al., “Processes of Tectonism, magmatism and mineralization: Lessons from Europe,” Ore Geology Re-
views 27(2005): 340; Jean-Philippe Nicot and Bridget R. Scandlon, “Water Use for Shale-Gas Produc-
tion in Texas, U.S.,” Environmental Science and Technology 46(2012): 3580-86; EIA, Review of Emerging 
Resources: U.S. Shale Gas and Shale Oil Plays  (Washington: U.S. Department of Energy, 2011). 4.
13 Paul Stevens, “The ‘Shale Gas Revolution’: Developments and Changes,” Chatham House 
EERG Briefing Paper, no. 2012/04 (2012): 2-3; Elena Holodny, “The New Economist Cover Says it All,”  
Business Insider(04/12/2014), http://www.businessinsider.com/economist-oil-sheikhs-shale-rivals-
2014-12?utm_content=buffer1b5be&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer.
14 Οι ανησυχίες σχετίζονται, για παράδειγμα, με το βαθμό επιτυχίας της μεθόδου, και τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Συζητείται επίσης ότι η ενεργειακή άνοδος των ΗΠΑ 
θα θέσει εν αμφιβόλω το καθεστώς του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Βλ. 
Stevens, “The ‘Shale Gas Revolution’: Developments and Changes.”; Holodny, “The New Economist 
Cover Says it All”; Addison Wiggin, “The US Energy Boom Will End the Dollar’s World Reserve Status,”  
Daily Reckoning (03/06/2014), http://dailyreckoning.com/the-us-energy-boom-will-end-the-dollars-
world-reserve-status/; Addison Wiggin, “Prepare for the Death of the Petrodollar,”  Daily Reckoning 
(04/06/2014), http://dailyreckoning.com/prepare-for-the-death-of-the-petrodollar/.
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κυρίως λόγω της παραδοσιακής σύνδεσής της με την παραγωγό Ρωσία 
αλλά και τις χαμηλότερες τιμές που μπορεί να προσφέρει η τελευταία.15

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δημιούργησε νέες δυναμικές με επίκεντρο και τις 
αγορές της Ασίας καθώς κατατάσσονται ανάμεσα σε αυτές που αγοράζουν 
παραδοσιακά στις ψηλότερες τιμές της αγοράς. Από τη μια, η υπερ-
προμήθεια αμερικανικού LNG δημιούργησε σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η 
Ινδία αποθέματα τα οποία ξεπερνούσαν τους υπολογισμούς τους. Έτσι, με τη 
σειρά τους, οδηγήθηκαν σε προσπάθειες επαναπώλησης του αμερικανικού 
φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκούς εμπορικούς οίκους.16 Από την άλλη, οι 
υψηλές τιμές στις οποίες πωλούν οι ΗΠΑ, τα γεωπολιτικά προβλήματα μεταξύ 
Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και οι κυρώσεις της ΕΕ προς τη 
Ρωσία λόγω της ουκρανικής πολιτικής και ενεργειακής κρίσης, στρέφουν τη 
Ρωσία σταδιακά και εν μέρει προς την Ασία. Οι τιμές που προσφέρει η Ρωσία, 
όπως παρουσιάστηκαν στις πρόσφατες συμφωνίες Ρωσίας-Κίνας, ήταν, για 
παράδειγμα, σχεδόν οι μισές από αυτές στις οποίες πωλούσαν LNG οι ΗΠΑ 
στην Ιαπωνία.17

Έτσι δημιουργείται ανταγωνισμός18 μεγάλων διαστάσεων μεταξύ ρωσικών 
και αμερικανικών εταιριών ενέργειας με επίκεντρο την Ασία, ο οποίος έχει ως 
λογική εξέλιξη την πτώση και στις αμερικανικές τιμές. Και όμως, παρόλο που 
οι ενεργειακές ανάγκες ασιατικών χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία αυξάνονται, 
η οικονομική τους ανάπτυξη και δραστηριότητα δεν ανταποκρίνεται στις 
προβλέψεις,19 κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο και στην ενεργειακή κατανάλωση. 
Επιπλέον, κατά το 2014, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας παρουσίαζε μείωση 
λόγω της ευρύτερης μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας.20 Περί τα τέλη του 
2014 με αρχές του 2015 οι πιο πάνω πραγματικότητες περιπλέχθηκαν ακόμα 
περισσότερο. Η μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών του Οργανισμού 
Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) για χαλιναγώγηση της 
παραγωγής, τον Νοέμβριο του 2014, είχε ως αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή 
και υπερ-προμήθεια  και, κατ’ επέκταση, την ραγδαία πτώση των τιμών, 

15 Steve LeVine, “The US and Russia may be headed for a gas war in Asia,”  Quartz (05/06/2014), 
http://qz.com/217234/the-us-and-russia-may-be-headed-for-a-gas-war-in-asia/.
16 Oleg Vukmanovic, “Exclusive: Asian buyers of U.S. LNG dial back as exuberance dims,”  
Reuters (19/09/2014), http://www.reuters.com/article/2014/09/19/us-usa-lng-asia-idUSKBN-
0HE1AQ20140919.
17 LeVine, “The US and Russia may be headed for a gas war in Asia”.
18 Παράλληλα υπάρχει και ένας άλλος διακρατικός ανταγωνισμός ο οποίος σχετίζεται με την 
εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών της Αρκτικής. Ο ανταγωνισμός αυτός αφορά δέκα κράτη της 
περιοχής τα οποία προβάλουν αξιώσεις μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ρωσία, ο Καναδάς, η Νορβηγία, 
η Φιλανδία, η Σουηδία κτλ. Βλ. “Energy Race Turns up Heat on Cold War in Arctic,”  Russia Today 
(31/08/2011), http://rt.com/news/arctic-resources-battle-norway-515/.
19 Βλ. για παράδειγμα, EIA, “China poised to become the world’s largest net oil importer later 
this year,”  U.S Energy Information Administration (EIA)(09/08/2013), http://www.eia.gov/todayinen-
ergy/detail.cfm?id=12471; EIA, China, U.S Energy Information Administration (EIA) (Washington2014).
20 E.L., “Why the oil price is falling,”  The Economist (08/12/2014), http://www.economist.
com/blogs/economist-explains/2014/12/economist-explains-4.
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με το πετρέλαιο να φτάνει τον Ιανουάριο του 2015, κοντά στα 45 δολάρια το 
βαρέλι.21 Ένας από τους βασικούς δρώντες που για το αποτέλεσμα αυτό ήταν 
η Σαουδική Αραβία η οποία παράγει πετρέλαιο σε πολύ χαμηλό κόστος και 
διατηρεί μεγάλα αποθέματα. Έτσι η πτώση της τιμής του πετρελαίου θα της 
στοίχιζε πολύ λιγότερο απ’ ότι θα στοίχιζε σε σημαντικούς ανταγωνιστές της 
όπως το Ιράν και η Ρωσία, αλλά και οι ΗΠΑ.22

Υπό το φως των ραγδαίων και σημαντικών αυτών εξελίξεων, η Κύπρος, 
ως κράτος το οποίο επιθυμεί να μπει στο περιφερειακό και παγκόσμιο 
ενεργειακό παιχνίδι, επηρεάζεται άμεσα από τις ενεργειακές και οικονομικές 
εξελίξεις, τις πολιτικές αλλά και τους σχεδιασμούς μεγαλύτερων ενεργειακών 
παικτών – βλ. Ρωσία, ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, κράτη-μέλη ΕΕ. Παρόλο που 
στην παρούσα φάση η Κύπρος δεν δύναται να γίνει παραγωγός ενέργειας, 
πόσο μάλλον εξαγωγέας, οι ενεργειακές της προοπτικές σε συνάρτηση και 
με τις ενεργειακές δυνατότητες άλλων κρατών της περιοχής (π.χ. Ισραήλ και 
Αίγυπτος) μπορούν – υπό προϋποθέσεις – να δημιουργήσουν συνεργασίες 
παγκοσμίου κλίμακας. Έχοντας αυτό υπόψιν, εξετάζουμε στη συνέχεια τις 
περιφέρειες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής για να καταλήξουμε σε μια 
πολυεπίπεδη ανάγνωση των προκλήσεων και των προοπτικών της Κύπρου 
στον ενεργειακό τομέα. 

Περιφερειακή Ενεργειακή (Αν)Ασφάλεια – Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Είναι εμφανές ότι οι διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, καθώς συνδέονται με 
γεωπολιτικά και οικονομικά ζητήματα, έχουν επιπτώσεις και στην ενεργειακή 
(αν)ασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο, είτε αυτό αφορά στην Ασία και 
την Ευρώπη, είτε τη Μέση Ανατολή. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως 
γεωγραφικά και πολιτικά η Κύπρος εμπίπτει τόσο στην Ευρώπη – και σε 
επίπεδο θεσμών λόγω ΕΕ – όσο και στη Μέση Ανατολή. Για παράδειγμα, η 
εγγύτητα της νήσου στην Τουρκία, τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ, και τις 
χώρες της Βορείου Αφρικής την καθιστούν ευάλωτη στα γεωπολιτικά ζητήματα 
της περιοχής αλλά και αναπόσπαστό κομμάτι της. Έτσι, όσο η Κύπρος 
επηρεάζεται από τις περιφερειακές δυναμικές, άλλο τόσο θα μπορούσε 
πιθανώς να τις επηρεάσει. Σε περιφερειακό επίπεδο, ο ρόλος της Κύπρου και 
των γειτονικών της χωρών, μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτός ιδιαίτερα αν 
λάβουμε υπόψιν τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, όπως 
εκφράστηκαν με την ουκρανική κρίση, αλλά και  στη Μέση Ανατολή.

21 Isaac Arnsdorf and Simon Kennedy, “How $50 Oil Changes Almost Everything,”  Bloomb-
erg (07/01/2015), http://www.bloomberg.com/news/2015-01-07/oil-at-40-means-boon-for-some-
no-ice-cream-for-others.html.
22 E.L., “Why the oil price is falling”.
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Ευρώπη

Συγκεκριμένα, η ενεργειακή κρίση του 2009 μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας23 
αποτελεί καλό σημείο έναρξης για την καλύτερη αξιολόγηση της σημερινής 
κατάστασης στην Ευρώπη. Τότε, οι δύο χώρες είχαν αποτύχει να συμφωνήσουν 
για την τιμή προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου στην Ουκρανία, καθώς 
και για το μέγεθος του δασμού για τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, πριν τη λήξη των προηγούμενων 
συμφωνιών στα τέλη του 2008. Ως συνέπεια, τον Ιανουάριο του 2009 οι 
εξαγωγές σε δεκαέξι κράτη-μέλη της ΕΕ και στη Μολδαβία μειώθηκαν αρχικά 
κατά πολύ και στη συνέχεια διακόπηκαν ολοκληρωτικά. Η διανομή φυσικού 
αερίου άρχισε ξανά δύο εβδομάδες αργότερα όταν Ουκρανία και Ρωσία 
υπέγραψαν δύο νέα δεκαετή συμβόλαια.24 Εκτός από τα μεγάλα οικονομικά 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την διακοπή ενέργειας αλλά και τις 
αρνητικές ανθρωπιστικές προεκτάσεις, το μήνυμα που έστελνε η εν λόγω 
κρίση ήταν ξεκάθαρο, το ίδιο με αυτό της κρίσης του 2014, και με πολλαπλούς 
αποδέκτες: η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της ΕΕ πιο συγκεκριμένα 
ήταν υπερβολικά εξαρτημένη από τη Ρωσία.

Το αποτέλεσμα ήταν η εντατικοποίηση των προσπαθειών από πλευράς της 
ΕΕ για εξεύρεση εναλλακτικών προμηθευτών ενέργειας και συγκεκριμένα 
φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει στατιστικών 
του 2011 τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποτελούν αθροιστικά τους μεγαλύτερους 
εισαγωγείς ενέργειας στον κόσμο καθώς εισάγουν το 55% των ενεργειακών 
τους αναγκών (περίπου το 84% του πετρελαίου και το 64% του φυσικού τους 
αερίου), ενώ περισσότερο από το 53% της ενέργειας της ΕΕ προέρχεται από 
εισαγωγές (90% πετρέλαιο και 66% φυσικό αέριο, μεταξύ άλλων).25 Το 2012 
η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της 
ευρωπαϊκής αγοράς ικανοποιώντας το 34% των ευρωπαϊκών αναγκών.26 Η 
Γερμανία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου (μετά 
το Ηνωμένο Βασίλειο) και η μεγαλύτερη αγορά ρωσικού φυσικού αερίου κατά 
το 2012.

Εκτός από πολλές χώρες της Βαλτικής που εξαρτώνται αποκλειστικά από 
το ρωσικό φυσικό αέριο, εξαρτώμενα σε μεγάλο βαθμό παραμένουν και 
άλλα σημαντικά κράτη της ΕΕ, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Πολωνία, και 
η Σλοβακία. Αυτό συνεπάγεται αφενός την ανάγκη των χωρών αυτών να 

23 Εκτός από το 2009 και το 2014, παρόμοια κρίση υπήρξε και το 2006.
24 Simon Pirani et al., “The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a comprehensive 
assesment,” Oxford Institute for Energy Studies NG 27(2009).
25 Michael Ratner et al., “Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas 
Supply Diversification,” Congressional Research Service CRS Report for Congress, no. R42405 (2013): 5; 
EuropeanCommision, “European Energy Strategy,” Communication From the Commision to the Euro-
pean Parliament and the Council COM, no. 330 final (2014): 2.
26 Πρώτη χώρα στην προμήθεια του φυσικού αερίου της Ευρώπης ήταν η Νορβηγία με 
διαφορά μόνο 1% (35%). Ratner et al., “Europe’s Energy Security,” 5.
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διατηρήσουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία καθώς πολλά από τα συμβόλαιά 
τους είναι μακροχρόνια, ενώ αφετέρου αποτελεί εμπόδιο για το σχεδιασμό 
μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Παρόλα αυτά πρέπει να 
σημειωθεί ότι η ενεργειακή σχέση Ρωσίας-Ευρώπης είναι αμφίπλευρη αφού 
η Ευρώπη είναι η σημαντικότερη ενεργειακή αγορά της Ρωσίας. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να εξηγήσει και αρκετές από τις διεργασίες ενεργειακής πολιτική 
που λαμβάνουν χώρα εν τω μέσω της συνεχιζόμενης ουκρανικής κρίσης, 
τόσο από πλευράς Ρωσίας όσο και από πλευράς ΕΕ.

Μέσα σε αυτό το πλέγμα η Ουκρανία είναι βασικός παίκτης ενώ η 
γεωγραφική της θέση μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ είναι αρκετή για να καταλάβουμε 
τη σημαντικότητά της ως διαμετακομιστική χώρα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Κατά το 2013 διαμετακομίστηκαν μέσω Ουκρανίας γύρω στα 
τρία τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf) φυσικού αερίου από τη Ρωσία 
προς Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, και Τουρκία.27 
Περαιτέρω, υπάρχουν δύο σημαντικά συστήματα αγωγών που μεταφέρουν 
φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέχρι τη Δυτική Ευρώπη: ο Soyuz και ο Bratstvo. 
Ας σημειωθεί ότι ο Bratstvo προεκτείνεται και σε ένα τρίτο αγωγό (τον Trans-
Balkan) που ξεκινά από σημείο εντός της Ουκρανίας και προμηθεύει με 
φυσικό αέριο τις χώρες των Βαλκανίων και την Τουρκία. Σύμφωνα με στοιχεία 
του 2013 τα κράτη της ΕΕ συν η Τουρκία, η Νορβηγία, η Ελβετία και τα εκτός-
ΕΕ κράτη των Βαλκανίων, κατανάλωσαν 18.7 (Tfc) φυσικού αερίου εκ των 
οποίων το 30% προήλθε από τη Ρωσία.28

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ενέργεια είναι βασικό στοιχείο της ρωσικής στρατηγικής 
και συνεπώς μια από τις βασικές ανησυχίες της ΕΕ και της Δύσης.29 Από τη 
μια η ΕΕ θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία.30 Από την άλλη 
όμως η Ρωσία θέλει να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την απεξάρτηση της 
Ουκρανίας από την ίδια αλλά και να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της από 
το διαμετακομιστικό ρόλο της Ουκρανίας, ιδιαίτερα μετά τις κυρώσεις που 
της επέβαλε η ΕΕ.31 Προς αυτή τη κατεύθυνση η Ρωσία έχει τα τελευταία

27 “Ukraine: Overview/Data,”  U.S Energy Information Administration (EIA)(March, 2014), 
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=up.
28 Alexandra Matelitsa, “16% of natural gas consumed in Europe flows through Ukraine,”  
U.S Energy Information Administration (EIA)(14/03/2014), http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
cfm?id=15411.
29 Οι ΗΠΑ στηρίζουν και προωθούν την ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και 
την εύρεση εναλλακτικών πηγών από προμηθευτές, για παράδειγμα, στην Κασπία και την Μέση 
Ανατολή.
30 Στις εναλλακτικές επιλογές συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη της εσωτερικής 
(ευρωπαϊκής) ενεργειακής παραγωγής και υποδομής, καθώς και εισαγωγές από την Κασπία, την 
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική. EuropeanCommision, “European Energy Strat-
egy,” 13-16.
31 Ένας σημαντικός λόγος πίσω από αυτές τις ρωσικές προσπάθειες είναι και τα λεφτά που 
χρωστά η Ουκρανία στη Ρωσία σε δάνεια. Η τελευταία θα ήθελε να διατηρήσει κάποιο μοχλό πίεσης 
που θα απέφερε αποτελέσματα.
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χρόνια υιοθετήσει πρωτοβουλίες όπως ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
καινούργιων αγωγών. Ένας εξ αυτών,  ο Nord Stream, «περνά μέσα από τις 
Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες της Ρωσίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, 
της Δανίας και της Γερμανίας, και από τα χωρικά ύδατα της Ρωσίας, της 
Δανίας, και της Γερμανίας»· στην ουσία συνδέει τη Ρωσία απευθείας με τη 
Γερμανία παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Μεταξύ του Απριλίου, 2010 και 
του Οκτωβρίου, 2012, κατασκευάστηκαν και οι δύο γραμμές του αγωγού και 
ξεκίνησαν τη μεταφορά φυσικού αερίου ενώ «κάθε γραμμή έχει τη δυνατότητα 
μεταφοράς περίπου 27.5 bcm [δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα] φυσικού αερίου 
ετησίως».32

Ένας δεύτερος αγωγός, ο South Stream, ένα από τα μεγαλύτερα υπό 
κατασκευή έργα ενεργειακής υποδομής στον κόσμο, επρόκειτο μέχρι και τις 
αρχές Δεκεμβρίου 2014 να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ανατολική Ευρώπη 
μέσω της Μαύρης Θάλασσας.33 Λόγω των πολιτικών και οικονομικών 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κυρίως από την ουκρανική κρίση 
και τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία, ο Ρώσσος πρόεδρος, Βλαντιμήρ 
Πούτιν, ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την κατασκευή του έργου. Εναλλακτικά, 
Τουρκία-Ρωσία συμφώνησαν τη σύνδεση του αγωγού με την Τουρκία τόσο 
για προμήθεια της ίδιας όσο και για μεταπώληση ή μεταφορά του αερίου και 
πάλι στις ευρωπαϊκές αγορές δια άλλης οδού.34

Δεδομένων των ρωσικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών για εναλλακτικές 
αγορές και προμηθευτές αντίστοιχα, αλλά και των σημαντικών συμφωνιών 
που η Ρωσία υπέγραψε με την Κίνα,35 γίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει 
σημαντικός βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο μερών. Είναι σίγουρο 
ότι η προσπάθεια τερματισμού αυτής της αλληλεξάρτησης θα αποδειχτεί 
πολύ δύσκολη και χρονοβόρα, ίσως να μην επιτευχθεί και ποτέ στον 
επιθυμητό βαθμό, δεδομένων και των νέων έργων που συνδέουν τη Ρωσία 
με την Ευρώπη. Αφενός, αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία και τα ευρωπαϊκά 
κράτη πρέπει να αποδεχτούν τουλάχιστον κάποιο βαθμό ενεργειακής και 
οικονομικής συνύπαρξης, κυρίως λόγω της γεωγραφίας που τους ενώνει.

32 Jeffrey Gedmin, “Beyond Crimea: What Vladimir Putin Really Wants,”  World Affairs(July/Au-
gust 2014), http://www.worldaffairsjournal.org/article/beyond-crimea-what-vladimir-putin-really-
wants; “Nord Stream: The Pipeline,”  Nord Stream (2014), https://www.nord-stream.com/the-project/
pipeline/.
33 “The South Stream Offshore Pipeline Project,”  South Stream Offshore Pipeline (2014), 
http://www.south-stream-offshore.com/project/.
34 Kostis Geropoulos, “Putin scraps South Stream, Turkey, Greece new destinations,”  New Eu-
rope (02/12/2014), http://www.neurope.eu/article/putin-scraps-south-stream-turkey-greece-new-
destinations; Ζήνωνας Τζιάρρας, “Ενεργειακά Παιχνίδια - Το Φλέρτ Της Ρωσίας Του Πούτιν Με Την 
Τουρκία Του Ερντογάν,” Πολίτης 07/12/2014, 69.
35 Alec Luhn and Terry Macalister, “Russia Signs 30-year deal worth $400bn to deliver gas 
to China,”  The Guardian (21/05/2014), http://www.theguardian.com/world/2014/may/21/russia-
30-year-400bn-gas-deal-china; “Putin, Xi Jinping Sign Mega Gas Deal on Second Gas Supply Route,”  
Russia Today (09/11/2014), http://rt.com/business/203679-china-russia-gas-deal/.
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Αφετέρου, οι ρωσο-ευρωπαϊκές σχέσεις, όπως εκφράστηκαν μέσα και από 
την τελευταία ουκρανική κρίση, συντείνουν στην ανάδυση προκλήσεων 
αλλά και προοπτικών για μικρότερα κράτη, καταναλωτές, παραγωγούς 
και διαμετακομιστικούς κόμβους ενέργειας. Η Κύπρος και τα νέο-ευρεθέντα 
ενεργειακά της κοιτάσματα ταιριάζουν, πάντα υπό προϋποθέσεις, μέσα σε 
αυτό το ευρύτερο ενεργειακό και γεωπολιτικό σχήμα τόσο λόγω της ιδιότητάς 
της ως μέλος της ΕΕ, όσο και λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Μέση Ανατολή

Έχοντας υπόψιν λοιπόν την ευρωπαϊκή ενεργειακή ανασφάλεια που 
δημιουργείται λόγω της εξάρτησης των ευρωπαϊκών αγορών από τη 
ρωσική ενέργεια και των κακών σχέσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, άλλα κράτη, 
περιφέρειες, και επιχειρήσεις μπορούν να εξεταστούν ως πιθανές εναλλακτικές 
ή συμπληρωματικές επιλογές προμήθειας ενέργειας της Ευρώπης και της ΕΕ. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και εν μέρει όπως η ίδια η ΕΕ εξετάζει και προτείνει,36  
χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου όπως η Τουρκία, 
το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελλάδα, αλλά και τα κράτη του Περσικού Κόλπου, 
θα ήθελαν να παίξουν το ρόλο του εναλλακτικού προμηθευτή ενέργειας της 
διψασμένης ευρωπαϊκής αγοράς – ως παραγωγοί ή μεταφορείς. Ωστόσο, 
παρά τη σημαντικότητα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής για την παγκόσμια 
ενεργειακή αγορά, τα εμπόδια σε μια τέτοια διαδικασία είναι πολλά και 
διάφορα, ιδιαίτερα για την Κύπρο που είναι άπειρη στον εν λόγω τομέα.

Σύμφωνα και πάλι με στατιστικά στοιχεία της BP [του 2013], το 47.9% των 
παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων και το 43.2% των παγκόσμιων 
αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. 
Αυτά είναι επίσης τα μεγαλύτερα ποσοστά περιφερειακής διανομής φυσικού 
αερίου και πετρελαίου ανά το παγκόσμιο, παρά τη πτώση που έχει σημειωθεί 
τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. 1993 και 2003).37 Έτσι, παρά τη μείωση της 
μεσανατολικής ενεργειακής παραγωγής σε σχέση με άλλους παραγωγούς 
στον κόσμο, όπως οι προαναφερθείσες ΗΠΑ, η περιοχή παραμένει η πιο 
σημαντική παραγωγός ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (International Energy Agency),

η ικανοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης πετρελαϊκών αναγκών 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη Μέση Ανατολή, αφότου η 
τρέχουσα άνοδος της μη-ΟΠΕΚ προμήθειας ξεκινήσει να εξαντλείται 
τη δεκαετία του 2020. Ωστόσο υπάρχει ένα ρίσκο ότι οι επενδύσεις 
στη Μέση Ανατολή θα αποτύχουν να κινηθούν εγκαίρως για να 
αποτρέψουν ανεπάρκεια στις προμήθειες, λόγω αβέβαιου επενδυτικού 
κλίματος σε μερικές χώρες και την προτεραιότητα που συχνά δίνεται σε 

36 Βλ. για παράδειγμα, EuropeanCommision, “European Energy Strategy,” 13-16
37 BP, Statistical Review of World Energy 2014  (London: British Petroleum, 2014). 7, 21.
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δαπάνες σε άλλες περιοχές. Το αποτέλεσμα θα ήταν πιο περιορισμένες 
και ασταθείς πετρελαϊκές αγορές, με μέση τιμή κατά 15 δολάρια ανά 
βαρέλι ψηλότερα το 2025.38

Από αυτή τη σκοπιά, και δεδομένων των προαναφερθέντων επιπτώσεων 
που είχε στην παγκόσμια οικονομία η Σαουδική Αραβία και η ασυμφωνία των 
κρατών του ΟΠΕΚ το 2014, η σημασία της Μέσης Ανατολής για την παγκόσμια 
ενεργειακή αγορά γίνεται πιο ξεκάθαρη. Ταυτόχρονα όμως, ξεχωρίζει 
και η σημαντικότητα των ερευνώμενων και νέο-ευρεθέντων ενεργειακών 
αποθεμάτων, δεδομένου ότι το μέλλον της παγκόσμιας ενεργειακής 
ασφάλειας διαφαίνεται ιδιαίτερα αβέβαιο. Έτσι, οι περιφερειακές εξελίξεις – 
ενδοκρατικές συγκρούσεις, διακρατικές εντάσεις, οικονομική ανάπτυξη και 
ενεργειακές ανακαλύψεις ή παραγωγή ενέργειας – θα παίξουν κεντρικό ρόλο 
στο κατά πόσο τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου 
θα αποκτήσουν την πολυπόθητη θέση στην περιφερειακή και παγκόσμια 
ενεργειακή αγορά. Στο κατά πόσο, δηλαδή, οι συνθήκες θα επιτρέψουν 
την έγκαιρη και επιτυχή εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων της 
ευρύτερης περιοχής. 

Οι μεταβαλλόμενες ενεργειακές και γεωπολιτικές ισορροπίες ισχύος που 
συναποτελούν το πάντοτέ ρευστό περιφερειακό μωσαϊκό περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων: τις παγωμένες τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, τις κακές 
σχέσεις Τουρκίας-Κύπρου, την εσωτερική αστάθεια στο Ιράκ, τον συριακό 
εμφύλιο πόλεμο, το ευρύτερο κουρδικό ζήτημα, την άνοδο του λεγόμενου 
«Ισλαμικού Κράτους» (ή Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Μεγάλης Συρίας, 
ISIS), τη σταδιακή επαναπροσέγγιση ΗΠΑ-Ιράν, τις βελτιωμένες σχέσεις 
Ισραήλ-Αιγύπτου και την εμβαθυνόμενη ενεργειακή τους συνεργασία, την 
πολυσυζητημένη διαχείριση των ενεργειακών πόρων του Ισραήλ από το 
κράτος,39 καθώς και τις αναδυόμενες τριμερείς συνεργασίες ή συμμαχίες 
Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.40 Απομένει, λοιπόν, 
να προσδιορίσουμε τόσο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος μέσα 
σε αυτό το περιβάλλον, όσο και  τις προοπτικές της.

38 IEA, World Energy Investment Outlook  (Paris: International Energy Agency, 2014). 51.
39 Βλ. για παράδειγμα την πρόσφατη απόφαση της ισραηλινής Αντιμονοπωλιακής Αρχής 
η οποία έθεσε σε κίνδυνο τις διεθνείς εταιρικές συμπράξεις του Ισραήλ και την εκμετάλλευση του 
κοιτάσματος «Λεβιάθαν». Gil Tanenbaum, “Noble Energy Mad About Antitrust Decision In Israel Over 
Leviathan Fields,”  Jewish Business News (24/12/2014), http://jewishbusinessnews.com/2014/12/24/
noble-energy-mad-about-antitrust-decision-in-israel-over-leviathan-fields/.
40 Βλ. Zenonas Tziarras and Gabriel Mitchell, “Full of Gas, Full of Problems: The Eastern Medi-
terranean’s Hydrocarbon Showdown,”  The National Interest (06/01/2014), http://nationalinterest.
org/feature/full-gas-full-problems-the-eastern-mediterraneans-11974.



Η Σημασία των Παγκόσμιων και Περιφερειακών Ενεργειακών 
Μεταβολών για την Κύπρο: Η (Γεω)πολιτική Διάσταση

22

Επιπτώσεις στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εν συντομία, έχουμε σκιαγραφήσει την εξής δυναμική: γενικότερα η 
παγκόσμια ενεργειακή ανασφάλεια αυξάνεται εν μέσω μειωμένης ζήτησης και 
περιορισμένης προσφοράς λόγω τεχνικών, οικονομικών και γεωπολιτικών 
προβλημάτων. Η δυναμική αυτή άλλαξε, ίσως προσωρινά, όταν μέχρι τις 
αρχές του 2015 η προσφορά ενέργειας ήταν σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα 
λόγω γεωπολιτικών και γεωοικονομικών παραγόντων, οδηγώντας σε 
ραγδαία πτώση τις τιμές πώλησης ενεργειακών πόρων. Η ΕΕ απαρτίζεται 
από κράτη τα οποία αθροιστικά αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους 
αγοραστές ενέργειας και είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό εξαρτημένα από 
τις ρωσικές εξαγωγές ενεργειακών πόρων. Λόγω πολιτικών προβλημάτων 
που περιλαμβάνουν τη Ρωσία και την Ουκρανία, η ΕΕ προσπαθεί να βρει 
εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας, όχι τόσο για να αντικαταστήσει τις 
εισαγωγές από τη Ρωσία – εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο – αλλά κυρίως για να 
τις συμπληρώσει.

Γενικά, η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος θα μπορούσαν να 
παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια της ΕΕ. Τόσο η Κύπρος όσο 
και η ΕΕ θα ήθελαν να δουν την Κύπρο να είναι μέρος αυτής της δυναμικής 
ως κράτος-μέλος που είναι και ως ένα σταθερό, δημοκρατικό κράτος στην 
περιοχή. Υπό το φως και των καινούργιων συνεργασιών που δημιουργούνται 
στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προοπτικές που διαφαίνονται σε οικονομικό και 
πολιτικό επίπεδο, μέσω ενεργειακών συνεργασιών, είναι πολλές και σημαντικές. 
Ωστόσο, οι υπάρχουσες ή επικείμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
προσπάθειες της Κύπρου δεν είναι ευκαταφρόνητες. Πιο κάτω αναφέρονται 
τεχνικές, οικονομικές αλλά κυρίως γεωπολιτικές δυσκολίες που η Κύπρος, η 
Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) πιο συγκεκριμένα, θα κληθεί να διαχειριστεί.41 

Τεχνικές και Οικονομικές Προκλήσεις

Δεδομένου ότι, προς το παρόν, η πιο δυνατή και βιώσιμη επιλογή εξαγωγής 
φυσικού αερίου από την Κύπρο είναι η κατασκευή τερματικού υγροποίησης 
φυσικού αερίου (LNG), και ότι ένα τέτοιο τερματικό θα στοίχιζε περί τα 12 
δισεκατομμύρια δολάρια,42 δημιουργείται ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Η 
κατασκευή του τερματικού κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα μόνο εάν τα 
αποθέματα στο κοίτασμα «Αφροδίτη» του οικοπέδου 12 της κυπριακής 
ΑΟΖ υπερβαίνουν τα έξι τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf). Σε αυτή 
τη φάση, το φυσικό αέριο του «Αφροδίτη» εκτιμάται γύρω στα 4.5 tcf.43

41 Βλ. επίσης, Ζήνωνας Τζιάρρας, “Κύπρος και Ενεργειακές Εξελίξεις: Προκήσεις και 
Προοπτικές,” Strategy International Κείμενο Έρευνας SI, no. 2/2013 (Ιούνιος, 2013).
42 Maged Amin, “Egypt Gas Puzzle: Reversing the Flow?,”  Gulf, Oil and Gas (04/02/2014), 
http://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=34415.
43 Elias Hazou, “Delek raises Cyprus gas estimates,”  Cyprus Mail (19/11/2014), http://cyprus-
mail.com/2014/11/19/delek-raises-cyprus-gas-estimates/.
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Η κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη μετά την παγκόσμια πτώση των 
τιμών, κάτι που σημαίνει ότι η αξία του κυπριακού φυσικού αερίου αυτή τη 
στιγμή είναι πολύ χαμηλότερη και συνεπώς η επένδυση στην εκμετάλλευσή 
του μη συμφέρουσα. Η σημασία αυτού του δεδομένου είναι αυταπόδεικτη 
και συνεπάγεται πως πρέπει να μεσολαβήσει μια περίοδος αναμονής για την 
αύξηση των τιμών, την αναθεώρηση των κοιτασμάτων, ή την ανακάλυψη 
νέων, πιθανώς σε άλλα οικόπεδα.44 Η επιτυχία όμως ενός τέτοιου έργου 
εξαρτάται, με τη σειρά του, από άλλους (γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς) 
παράγοντες.

(Γεω)Πολιτικές και (Γεω)Οικονομικές Προκλήσεις

Το κατ’ εξοχήν πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΚΔ, που συνδέεται και με τις 
ενεργειακές της προσπάθειες, είναι η τουρκική κατοχή και οι αξιώσεις που 
προβάλει η Τουρκία επί της κυπριακής ΑΟΖ κατά παράβαση του Διεθνούς 
Δικαίου. Η κατάσταση αυτή αποτελεί πρόβλημα και απειλή ασφάλειας το 
οποίο θα μπορούσε δυνητικά να καταστεί αποτρεπτικός παράγοντας για τις 
εταιρίες που θα επιδείκνυαν ενδιαφέρον για έρευνα, εξόρυξη ή εκμετάλλευση 
των φυσικών πόρων της κυπριακής ΑΟΖ. Σε ένα άλλο επίπεδο, εάν η Τουρκία 
μέσω των στρατο-διπλωματικών της μέσων κατάφερνε να εξαναγκάσει την ΚΔ 
να βάλει το φυσικό αέριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού 
με τους δικούς της όρους, τα δεδομένα και οι χειρισμοί της ενεργειακής 
πολιτικής θα άλλαζαν άρδην.

Ακόμα και αν αυτά τα σενάρια δεν υλοποιούνταν, η δέσμευση του ίδιου 
του Ισραήλ στη συνεργασία του με την Κύπρο είναι αμφιλεγόμενη κυρίως 
για δύο λόγους: πρώτον, διότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μια πιθανή 
μελλοντική επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Ισραήλ δεν θα απέκλειε την Κύπρο 
από τους ισραηλινούς ενεργειακούς σχεδιασμούς· και, δεύτερον, διότι το 
Ισραήλ θα μπορούσε λόγω πιθανών προβλημάτων να επιλέξει αγορές στην 
Ασία, οι οποίες αγοράζουν συνήθως σε υψηλότερες τιμές από την Ευρώπη.45  
Αυτό βέβαια θα προϋποθέτει ότι το Ισραήλ θα ξεπεράσει τα υπάρχοντα 
εμπόδια σε σχέση με την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Λεβιάθαν» και τις 
προκαταρκτικές συμφωνίες για μελλοντική πώληση του φυσικού του αερίου.

Η Αίγυπτος αποτελεί επίσης ζήτημα υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου για τους 
σχεδιασμούς της ΚΔ. Αρχικά, η ανατροπή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας 
και του Προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από τον αιγυπτιακό στρατό μετακίνησε 

44 Τέτοιες προσπάθειες έχουν μπει ήδη σε τροχιά από το 2014.
45 Το Ισραήλ ήδη προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις εξαγωγικές του οδούς με 
προκαταρκτικές συμφωνίες με την Παλαιστινιακή Αρχή και την Ιορδανία. Ωστόσο, η πρόσφατη 
απόφαση της ισραηλινής Αντιμονοπωλιακής Αρχής τις θέτει εν αμφιβόλω, ενώ η Ιορδανία ανέστειλε 
τις διαπραγματεύσεις της με το Ισραήλ σχετικά με την ενεργειακή τους προ-συμφωνία. Βλ. JTA, 
“Report: Jordan suspends talks with Israel over $15b gas deal,”  Haaretz (04/01/2015), http://www.
haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.635251.
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την αιγυπτιακή εξωτερική πολιτική από την Τουρκία προς την Κύπρο – λόγω 
και των χειρισμών του Τούρκου Προέδρου, πλέον, Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν. 
Όμως, η διακυβέρνηση του στρατιωτικού Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι επιδεικνύει 
ισχυρές τάσεις αυταρχισμού κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει πάλι σε 
μαζικές εξεγέρσεις και, εν τέλει, σε αλλαγή καθεστώτος το οποίο δεν θα ήταν 
κατ’ ανάγκη φιλικά προσκείμενο στην ΚΔ.

Κατακλείδα

Μεταξύ των προσπαθειών της Ρωσίας να διατηρήσει κάποια ενεργειακά 
κανάλια προμήθειας της Ευρώπης για το μέλλον, και άλλων παικτών που 
θα ήθελαν να παίξουν κάποιο ρόλο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια 
όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν,46 ο ρόλος της Κύπρου ίσως να φαίνεται 
περιορισμένος. Είναι όμως γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι μεγάλη, και 
συνεπώς οι διάφορες δίοδοι που μπορεί να προκύψουν στο εγγύς ή μεσο-
μακροπρόθεσμο μέλλον δεν είναι ανάγκη να είναι αλληλοαποκλειόμενες.

Δεδομένου όμως, ότι το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου εξαρτάται από το 
μέγεθος των κοιτασμάτων της και το γεωπολιτικό της περιβάλλον, η Κύπρος 
πρέπει να επικεντρωθεί ταυτόχρονα σε τρείς τομείς δράσης: α) την επιτάχυνση 
των ερευνών και της εξόρυξης του φυσικού αερίου· β) την επίλυση του 
Κυπριακού και την συνέχιση των προσπαθειών της για διπλωματικό χειρισμό 
της Τουρκίας μέσω διεθνών οργανισμών και νέων συμμαχιών· και γ) στη 
συμβολή, διαμεσολάβηση και διευκόλυνση για την επίλυση περιφερειακών 
προβλημάτων με στόχο την ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να διαχειριστεί τις σχέσεις της 
τόσο με τους ευρωπαϊκούς της εταίρους, όσο και με σημαντικούς διεθνείς 
δρώντες όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία με τρόπο ισοζυγισμένο, έχοντας κατά νου τα 
συγκρουόμενα συμφέροντα και τις λεπτές γραμμές της διεθνούς πολιτικής.47  
Από μέρους της, η ΕΕ πρέπει να παίξει τον δικό της ρόλο, με οικονομικά και 
πολιτικά μέσα, για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στα 
σύνορά της με την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Πρέπει επίσης 
να σχεδιάσει με σοβαρότητα και να επενδύσει σε ενεργειακές υποδομές που 
θα υποβοηθήσουν την ενεργειακή της ασφάλεια. Η ΚΔ ως κράτος σταθερό, 
δημοκρατικό και μέλος της ΕΕ μπορεί να γίνει κομμάτι της νέας ευρωπαϊκής 
ενεργειακής στρατηγικής.

46 Γιάννης Ιωάννου, “Ο νέος Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο δρ Reza Habib μιλά αποκλειστικά 
στον ‘Π’,” Πολίτης 30/11/2014, 4.
47 Βλ. επίσης, Τζιάρρας, “Ενεργειακά Παιχνίδια,” 69.
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