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Περίληψη 

Η ενέργεια στην εποχή μας αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες των 

διεθνών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής και η επιδίωξη της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών μέσω της 

ενεργειακής διαφοροποίησης συνέβαλαν στην ανάγκη της ενεργειακής μετάβασης από 

τα ορυκτά καύσιμα  στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενεργειακή μετάβαση με τη 

σειρά της θα διαμορφώσει νέους συσχετισμούς στην γεωπολιτική της ενέργειας. 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της γεωπολιτικής 

δυναμικής της ενέργειας κατά την μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτή 

διαμορφώνεται υπό τις διεθνείς  εξελίξεις και ειδικότερα με την εξελισσόμενη ρωσική 

εισβολή  στην Ουκρανία.  Οι  ευκαιρίες  και  οι προκλήσεις που ανακύπτουν για τους 

δρώντες του ενεργειακού συστήματος  κατά την  μετάβαση  αυτή αποτελούν το 

αντικείμενο της εργασίας και η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε προκειμένου να 

εξαχθούν βασικά συμπεράσματα συνίσταται  στην ανάλυση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

Η ενεργειακή μετάβαση φέρεται ότι θα συμβάλει στην μείωση των συγκρούσεων 

μεταξύ των κρατών και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας τους. Επιπλέον,  η 

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η επιβολή κυρώσεων που επακολούθησε  θα 

συρρικνώσουν την ενεργειακή γεωπολιτική ισχύ της Ρωσίας καθώς και των κρατών που 

παράγουν υδρογονάνθρακες. Τέλος, εκτιμώντας τις εφαρμοζόμενες  στρατηγικές, τις 

επιδιωκόμενες συμμαχίες και τις νέες επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο συμπεραίνεται ότι 

μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα η ρωσική εισβολή και η συνεπακόλουθη 

αβεβαιότητα στην ενεργειακή προμήθεια,   θα ευνοήσουν την ενεργειακή μετάβαση.  

 
 

Λέξεις – Κλειδιά 

Ενεργειακή ασφάλεια, ενεργειακή μετάβαση, ενεργειακή διαφοροποίηση,   

ανανεώσιμες πήγες, ρωσική εισβολή.  
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Abstract 

Nowadays, energy is one of the main factors of international political and economic 

developments. Dealing with the consequences of climate change and the pursuit of 

energy security of states through energy diversification contributed to the need for 

energy transition from the fossil fuels to renewable energy sources. The energy transition 

will in turn form new correlations in energy geopolitics. 

The purpose of this thesis is to study the geopolitical power of energy during the 

transition to renewable sources, as it is formed under international developments and 

especially with the ongoing Russian invasion of Ukraine. The opportunities and challenges 

that arise for the active ones of the energy system during this transition are the subject 

of this thesis and the methodology applied in order to draw key conclusions is 

recommended in the analysis of the international bibliography. 

The energy transition is said to contribute to the reduction of conflicts between 

states and the strengthening of their energy security. In addition, the Russian invasion of 

Ukraine and the imposition of sanctions that followed will shrink Russia’s energy and 

geopolitics as well as states that produce hydrocarbons. Finally, evaluating the applied 

strategies, the intended alliances and the new investments at an international level, it is 

concluded that in the medium to long term the Russian invasion and the consequent 

uncertainty in the energy supply will favor the energy transition. 

 

Key words: 

Energy security, energy transition, energy diversification, renewable sources, 

Russian invasion. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην σημερινή εποχή της κλιματικής αλλαγής, της πανδημίας και της 

ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, η ενέργεια διαδραματίζει τον 

βασικότερο παράγοντα των διεθνών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Η ουσιαστική 

και πλήρης ανάλυση των διεθνών εξελίξεων προϋποθέτει πρωτίστως την «ενεργειακή 

προσέγγιση», η οποία στηρίζεται στην κατανόηση της παγκόσμιας δυναμικής της 

ενέργειας και τη γνώση του ρόλου που διαδραματίζει κάθε εμπλεκόμενη χώρα ως 

παραγωγός, μεταφορέας ή καταναλωτής. Η ανάγκη για διασφάλιση των απαραίτητων 

αποθεμάτων ενέργειας σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

έκανε επιτακτική, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τη μετάβαση στις ανανεώσιμες 

πηγές. 

H γεωπολιτική της ενεργειακής μετάβασης έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην πρόσφατη πολιτική ιστορία. Ο Winston Churchill το 1911, ως υπουργός του 

Βρετανικού Ναυτικού, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ενεργειακή μετάβαση του 

βρετανικού στόλου και την αντικατάσταση του άνθρακα, που προέρχονταν από το 

Κάρντιφ της Βρετανίας όπου υπήρχε σε αφθονία, από το πετρέλαιο το οποίο 

προέρχονταν από την Μέση Ανατολή και βρίσκονταν υπό ξένο έλεγχο. Η εν λόγω 

μετάβαση συντέλεσε σημαντικά στην αύξηση της γεωπολιτικής ισχύος της Βρετανίας με 

τη διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας και της αποτελεσματικότητας του στόλου της  

(Βιδάκης et al., 2012)  (Καμενόπουλος, 2016).  

Από την ενεργειακή μετάβαση της εποχής του Churchill, η πρόσβαση στο 

πετρέλαιο ήταν βασικό συστατικό πολλών γεωπολιτικών αναλύσεων, καθώς οι δυτικές 

χώρες εξαρτιόνταν από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και 

επηρεάστηκαν  από τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979 (Katell, 2022). Με την 

πάροδο του χρόνου η ασφαλής πρόσβαση στο πετρέλαιο μετατράπηκε από στρατιωτικό 

ζήτημα σε ζήτημα οικονομικής σταθερότητας. Η ενέργεια αποτελεί έναν από τους πλέον 

βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη θέση μιας χώρας στη διεθνή ιεραρχία της 

γεωπολιτικής επιρροής. Τα αποθέματα που κατέχει μια χώρα, τα δίκτυα μεταφοράς που 

ελέγχει και πόσες μικρότερες δυνάμεις και κρατικές οντότητες εξαρτώνται από τις 

ικανότητες και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που ελέγχει, αποτελούν παράγοντες που 

καθορίζουν τη θέση της. Στις μέρες μας συντελείται μια νέα ενεργειακή μετάβαση από 

τα ορυκτά καύσιμα και τους υδρογονάνθρακες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα 
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εναλλακτικά καύσιμα, διαμορφώνοντας νέους συσχετισμούς στην γεωπολιτική της 

ενέργειας. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της γεωπολιτικής 

δυναμικής της ενέργειας κατά την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτή 

διαμορφώνεται υπό τις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα την εξελισσόμενη ρωσική 

εισβολή στην Ουκρανία. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι το ακόλουθο: Ποιες 

ευκαιρίες και προκλήσεις ανακύπτουν για τους δρώντες του ενεργειακού συστήματος 

κατά τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Με επιμέρους ερευνητικό 

ερώτημα το εξής: Πως θα επηρεάσει η πρόσφατη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 

τους γεωπολιτικούς ενεργειακούς συσχετισμούς και την πορεία της ενεργειακής 

μετάβασης; 

Η ανάλυση  της διεθνούς βιβλιογραφίας αποτελεί τη μεθοδολογία που θα 

ακολουθηθεί, κατά την παρούσα εργασία, έτσι ώστε να διερευνηθούν διεξοδικά και να 

απαντηθούν συνολικά και με σαφήνεια τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα. Η ίδια 

μεθοδολογία θα ακολουθηθεί για την συνδυαστική αξιοποίηση στατιστικών 

ενεργειακών δεδομένων των κυρίων δρώντων του διεθνούς συστήματος με σκοπό την 

πληρέστερη εικόνα του ρόλου που διαδραματίζουν σε αυτό.  

Η εργασία είναι δομημένη σε πέντε κεφάλαια, στα οποία κατά σειρά αναφέρονται 

οι βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις, περιγράφονται οι χώρες πρωταγωνιστές της 

διεθνούς ενεργειακής σκηνής, αναλύονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της 

ενεργειακής μετάβασης, εκτιμάται η συμβολή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

στον ενεργειακό τομέα και τέλος εξάγονται συμπεράσματα.  

Ειδικότερα το περιεχόμενο εκάστου κεφαλαίου έχει ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται μια σύντομη και σύγχρονη ανάλυση των 

εννοιών της γεωπολιτικής, της ενεργειακής ασφάλειας, της ισχύος της ενέργειας και της 

ενεργειακής μετάβασης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικοί δρώντες του διεθνούς 

συστήματος ενέργειας. Ειδικότερα παρατίθεται μια σύντομη αναφορά στοιχειών για 

κάθε χώρα, βασικό δρώντα, σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση, την ενεργειακή 

ασφάλεια, την γεωπολιτική ενεργειακή ισχύς και τις επιδόσεις στην ενεργειακή 

μετάβαση. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνώνται οι γεωπολιτικές ευκαιρίες και προκλήσεις που θα 

κληθούν να αξιοποιήσουν  οι χώρες κατά την ενεργειακή μετάβαση και επιχειρείται ο 

διαχωρισμός σε ευνοημένες και μη ευνοημένες χώρες με βάση οικονομικά, κοινωνικά 

και ενεργειακά κριτήρια. Επίσης, παρατίθεται μια σύγκριση του νέου και παλιού 

ενεργειακού συστήματος και των παραγόντων που τα επηρεάζουν. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο ερευνάται η επίδραση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία 

στους υφιστάμενους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και στην δυναμική της  ενεργειακής 

μετάβασης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα, λαμβάνοντας υπόψη τα 

στοιχεία και τις αναλύσεις των προηγούμενων τεσσάρων κεφαλαίων, σχετικά με το 

αναδυόμενο ενεργειακό σύστημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις γεωπολιτικές 

αλλαγές που αυτό δύναται να επιφέρει και την επίδραση της ρωσικής εισβολής στην 

Ουκρανία στους ενεργειακούς συσχετισμούς και την πορεία της ενεργειακής μετάβασης. 

Η εργασία αποτελεί ένα επιπλέον αντικείμενο μελέτης για την κατανόηση του 

σύγχρονου γεωπολιτικού ενεργειακού συστήματος και της επίδρασης που αυτό δέχεται 

από διεθνή γεγονότα. Επίσης, λειτουργεί ως ένα παράθυρο προς το μέλλον προκειμένου 

να προβλεφθούν οι πιθανές ανακατατάξεις και αλλαγές στην γεωπολιτική της ενέργειας 

κατά την ενεργειακή μετάβαση. Η προστιθέμενη αξία της παρούσας εργασίας έγκειται 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων (μέσω της καταγραφής, αξιολόγησης και ανάλυσης 

ερευνητικών στοιχείων) για την πιθανή εξελικτική πορεία της ενεργειακής μετάβασης 

ένεκα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των γεωπολιτικών μεταβολών που 

πιθανόν αυτή θα επιφέρει. 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

1.1. Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν σημειωθεί μια σειρά από 

σημαντικές διεθνείς εντάσεις και συγκρούσεις με αφορμή την δυνατότητα εξόρυξης, τον 

έλεγχο και την εκμετάλλευση  ενεργειακών πόρων. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον 

όρο «γεωπολιτική της ενέργειας» κατά την σύναψη διακρατικών συμφωνιών 

προσδιορίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια στις διεθνείς εξελίξεις. Ο 
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όρος αυτός περιλαμβάνει την δυνατότητα ελέγχου, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης 

των ενεργειακών πόρων καθώς και την μεταφορά τους μεταξύ κρατών με την χρήση 

τεχνολογίας (Conant and Gold, 1978: 6-7). Σε μια άλλη προσέγγιση η γεωπολιτική της 

ενέργειας συνδέεται με την ασφαλή πρόσβαση στην ενέργεια καθώς και την 

χρησιμοποίησή της από τα κράτη ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, το 

οποίο έχει την δυνατότητα να επηρεάζει τις επιμέρους ισορροπίες ισχύος στο 

παγκόσμιο σύστημα (Chevalier, 2009: 19).  

Ένα βασικό δεδομένο στο ενεργειακό τομέα αποτελεί το γεγονός ότι τα ορυκτά 

καύσιμα δεν είναι ανεξάντλητα και οι χώρες οι οποίες κατέχουν τα ενεργειακά 

αποθέματα είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν μείζονα προβλήματα 

ασφάλειας. Ειδικότερα, οι συνεχείς μεταβολές στις τιμές των καυσίμων, η αύξηση της 

κατανάλωσης και η ενεργειακή ανεπάρκεια σε πολλές αναπτυσσόμενες ή/και 

αναπτυγμένες χώρες επηρεάζει δυσμενώς την δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών 

τους αναγκών και συμβάλλουν στην διατάραξη της κοινωνικής συνοχής, μεταβάλλοντας 

κατ’ επέκταση τις ισορροπίες ισχύος στο παγκόσμιο σύστημα (Chevalier, 2009: 21-23). 

Ως ορυκτά καύσιμα, οι υδρογονάνθρακες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, στην διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων και στην 

σταθερότητα ή μη του παγκόσμιου συστήματος. Το πετρέλαιο δίχως αμφιβολία, 

αποτελεί την πρώτη μορφή ενέργειας που προκάλεσε προστριβές σε παγκόσμιο 

επίπεδο, δημιουργώντας συγκρούσεις στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής φύσεως. 

Τα ορυκτά καύσιμα αποτέλεσαν το θεμέλιο του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, 

της οικονομικής ανάπτυξης και σύγχρονου τρόπου ζωής. Η εκμετάλλευση των ορυκτών 

καυσίμων αυξήθηκε  παγκοσμίως κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, διαμορφώνοντας το 

γεωπολιτικό περιβάλλον του σύγχρονου κόσμου (IRENA, 2019: 14-15). Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες το φυσικό αέριο φέρεται να κατέχει σημαντική θέση ως μορφή 

ενέργειας ικανή να καθορίσει τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες (Lehmann, 2017:23). Η 

πρόσβαση στο φυσικό αέριο αποτελεί ένα ευαίσθητο γεωπολιτικό  ζήτημα, καθώς οι 

αγορές του φυσικού αερίου, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες του πετρελαίου, είναι 

μερικώς παγκοσμιοποιημένες (Szulecki, 2018: 256).  
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Παράλληλα κατά τις τελευταίες δεκαετίες έκαναν την εμφάνιση τους οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες διεκδικούν με αξιώσεις βασικό ρόλο στην 

διαμόρφωση της γεωπολιτικής της ενέργειας. 

  

1.2.  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΣΧΥΣ 

Η ισχύς ενός κράτους οριοθετείται και εκφράζεται σε διάφορους τομείς της  

πολιτικής και της στρατηγικής του. Όπως έχει προαναφερθεί, η ενέργεια και ο έλεγχος  

των ενεργειακών πόρων αποτελούν βασική επιδίωξη για κάθε κράτος ώστε να  

διασφαλίσει την επιβίωση του αλλά και μια δυναμική παρουσία στο διεθνές σύστημα. 

Ακόμη, η ασφαλής διοχέτευση και μεταφορά της ενέργειας μέσω διακρατικών 

συμφωνιών, τροφοδοτεί σημαντικά χώρες εξαγωγείς που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

οικονομικά από το εμπόριο της ενέργειας. Έτσι η ισχύς ενός κράτους μπορεί να 

εξασφαλιστεί μέσω της αδιάκοπης προμήθειας ενέργειας και τη διασφάλιση των 

ενεργειακών του αποθεμάτων. Για να διατηρήσει ή να ισχυροποιήσει την ισχύ του ένα 

κράτος στο διεθνές σύστημα, οφείλει να λάβει υπόψη τη σπουδαιότητα της ενεργειακής 

ασφάλειας και τους αντίστοιχους κινδύνους που αυτή ενέχει. Σχετικά με την ισχύ ενός 

κράτους, αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικές εκφάνσεις με την ίδια όμως στρατηγική 

σημασία. Διαχρονικά η ισχύς συνδέονταν εννοιολογικά με την δύναμη που είτε μπορεί 

να οδηγήσει στην έκλυση βίας είτε να ασκηθεί με τη μορφή εξουσίας έναντι μιας άλλης 

οντότητας ή ακόμη και με την μορφή της επιρροής στα πλαίσια ενός συστήματος 

κρατών (Κουσκουβέλης, 2004: 141-142).  

Για να καταφέρει ένα κράτος να ενδυναμώσει την ισχύ του και τον ρόλο του στο  

σύστημα, θα πρέπει να εφαρμόσει μια ενεργειακή πολιτική που να αντιλαμβάνεται τον  

βαθμό εξάρτησης από αλλά κράτη στον ενεργειακό τομέα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί και  

διακρίνει πιθανούς συμμάχους ή μελλοντικές συνεργασίες με άλλα κράτη (Conant and 

Gold, 1978: 7). Η ισχύς ενός κράτους βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις ανάλογες πηγές 

πλούτου που αυτό διαθέτει, όπως την ποσότητα κοιτασμάτων και υδρογονανθράκων 

που έχει στην κατοχή του (Κουσκουβέλης, 2004: 164). Είναι σημαντικό επίσης να 

σημειωθεί ότι μια ισχυρή οικονομικά κρατική οντότητα δεν καθορίζεται μόνον μέσα από 

τις πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές που μπορεί να διαθέτει, αλλά και από την 
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ύπαρξη μιας ισχυρής βιομηχανίας και τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων που 

της επιτρέπουν να αξιοποιήσει η ίδια τον πλούτο που διαθέτει. 

Η ενέργεια σαφώς και αποτελεί έναν σημαντικό συντελεστή ισχύος που 

εξακολουθεί όμως να επηρεάζεται από τον βαθμό εξάρτησης ενός κράτους από άλλα 

κράτη και τον βαθμό αλληλεξάρτησης στις μεταξύ τους συναλλαγές. Για να διατηρηθεί η 

ισορροπία και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαταραχής της προμήθειας ενέργειας, 

μέγιστο ρόλο έχει διαδραματίσει η ενεργειακή ασφάλεια. 

 

1.3.  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Τη σύγχρονη εποχή οι ανταγωνισμοί με αφορμή την πρόσβαση και την 

εξασφάλιση των ορυκτών ενεργειακών πόρων δεν μπορούν εύκολα να εκλείψουν, 

κυρίως λόγω της διευρυμένης ανισομέρειας των ενεργειακών κοιτασμάτων ανά 

γεωγραφική περιοχή του πλανήτη. Η συνεχώς εξελισσόμενη δυναμική των διακρατικών 

σχέσεων δομεί ενεργειακά συστήματα που θα πρέπει να θωρακίσουν τις σχέσεις τους 

με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αφού οι ενεργειακές συναλλαγές επηρεάζονται 

από πολυάριθμους αστάθμητους διασυνοριακούς παράγοντες και είναι πάντοτε 

ρευστές (Hogselius, 2019: 30-31).  

Σε μια διαφορετική προσέγγιση η ενεργειακή ασφάλεια αποτέλεσε βασικό άξονα 

πολιτικής για τα κράτη καθώς η ασφαλής προμήθεια ενέργειας και τα έσοδα που 

αποκόμιζαν από αυτήν, αποτέλεσαν εργαλεία προώθησης των εθνικών συμφερόντων 

τους με τη μορφή πολιτικής πίεσης έναντι αντίπαλων οντοτήτων ή σύναψης 

στρατηγικών συμμαχιών (Jakstas, 2019). 

Στα σύγχρονα κράτη η ένταση της κατανάλωσης της ενέργειας αυτομάτως οδηγεί 

σε αυξανόμενη ζήτηση ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η εξάρτηση σε συγκεκριμένα 

καύσιμα, κάτι που καθιστά ένα κράτος αρκετά ευάλωτο σε περιπτώσεις ξαφνικής 

διακοπής της ενεργειακής προμήθειάς του (Chevalier, 2009: 34). 

Έτσι παρατηρούνται κράτη-τροφοδότες να στηρίζουν σημαντικό μέρος της 

οικονομίας τους στην ασφαλή διακίνηση της ενέργειας και στην αυξανόμενη 

κατανάλωση από τα αντίστοιχα κράτη-προμηθευτές. Η αυξανόμενη ωστόσο ενεργειακή 

εξάρτηση δημιουργεί μείζονα προβλήματα εθνικής ασφάλειας στα εμπλεκόμενα κράτη, 
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καθώς το ενδεχόμενο διακοπής της ενεργειακής τροφοδότησης επηρεάζει μια σειρά 

από θεμελιώδεις παραμέτρους και μπορεί να διαταράξει οριστικά την εύρυθμη 

λειτουργία ενός κράτους. Το διεθνές εμπόριο ενέργειας ενέχει επιπλέον συγκεκριμένους 

κινδύνους που είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη. Ο βασικότερος κίνδυνος αφορά στην 

ασφαλή διέλευση και μεταφορά της ενέργειας για παράδειγμα  το 61% της παγκόσμιας 

προσφοράς πετρελαίου διακινείται μέσω  ευάλωτων θαλάσσιων περιοχών (ΕΙΚΟΝΑ 1). 

Επίσης, οι οικονομικοί κίνδυνοι με τη μορφή ραγδαίας μεταβολής της τιμής του 

καυσίμου, των οικονομικών κυρώσεων ή ακόμη του οικονομικού εμπάργκο δεν είναι 

καθόλου αμελητέοι, ενώ επιμέρους περιβαλλοντικοί και πολιτικοί κίνδυνοι που 

οφείλονται σε κρατικούς και διεθνείς δρώντες μπορούν να επηρεάσουν κομβικά το 

διεθνές εμπόριο ενέργειας (Hogselius, 2019: 87-88). 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Σημεία ασφυξίας του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Πηγή: (EIA,2017) 

 

Η ευάλωτη και ρευστή ενεργειακή ασφάλεια που παρέχει το σύστημα των ορυκτών 

πηγών ενέργειας στις περισσότερες χώρες συνέβαλε στην ανάγκη για μια μετάβαση του 

ενεργειακού τομέα σε καύσιμα τα οποία χαρακτηρίζονται από διαθεσιμότητα χωρίς 

περιορισμούς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

1.4.  Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) 

Η ενεργειακή μετάβαση που πραγματοποιείται στις μέρες μας, δεν αποβλέπει 

μόνο στην κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών, καθώς σύμφωνα με τη 
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«Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή», εάν από 

την καύση ορυκτών πηγών ενέργειας αυξηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία πάνω από 2°C 

έως το τέλος του αιώνα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα απειλούν να καταστρέψουν 

μεγάλες εκτάσεις  και κάνουν τον πλανήτη πιο εχθρικό προς τη ζωή (IPCC, 2018). Σε αυτό 

το πλαίσιο, περισσότερα από 190 έθνη δεσμεύτηκαν βάσει της «Συμφωνίας του 

Παρισιού» να διατηρήσουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 

τους 2°C μέχρι το δεύτερο μισό του αιώνα. Η επίτευξη των επιδόσεων στηρίζεται στην 

σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων (με την συνεπακόλουθη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου) προς όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (United Nations, 2015). 

H εξελισσόμενη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί έναν 

παγκόσμιο ενεργειακό μετασχηματισμό με σημαντικές επιπτώσεις στη γεωπολιτική. 

Στην πραγματικότητα η μετάβαση περιλαμβάνει έναν  βαθύτερο μετασχηματισμό του 

ενεργειακού συστήματος με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 

επιπτώσεις που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του ενεργειακού τομέα. Η υπό 

διαμόρφωση νέα γεωπολιτική πραγματικότητα θα είναι θεμελιωδώς διαφορετική από 

τον συμβατό χάρτη της ενεργειακής γεωπολιτικής των ορυκτών καυσίμων που 

κυριαρχούν στον ενεργειακό τομέα για περισσότερο από εκατό χρόνια. Η μετάβαση  

που καθοδηγείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να επιφέρει 

ριζικές αλλαγές, με αντίκτυπό σε όλους τους τομείς. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

φέρονται ως ισχυρό εργαλείο του εκδημοκρατισμού γιατί καθιστούν δυνατή την 

αποκέντρωση του ενεργειακού εφοδιασμού, ενδυνάμωση των πολιτών, των τοπικών 

κοινωνιών και των πόλεων (IRENA, 2019: 14,15). 

Ο ρυθμός της ενεργειακής μετάβασης είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί με 

διαφορετικές ταχύτητες σε κάθε χώρα και σε κάθε τομέα. Ωστόσο, τρεις βασικές πτυχές 

του ενεργειακού τομέα  επηρεάζουν άμεσα την επιτυχία της μετάβασης: η ενεργειακή 

απόδοση, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ηλεκτρική ενέργεια. 

Αναλυτικότερα: 

α) Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αποτελεί τον  ακρογωνιαίο λίθο 

οποιασδήποτε στρατηγικής για την εξασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη με χαμηλότερες 
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εισροές ενέργειας και αποτελεί έναν από τους πιο αποδοτικούς τρόπους ενίσχυσης της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας. 

Επίσης η ενεργειακή απόδοση συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος του ενεργειακού συστήματος (IEA, 2018: 245).  

β) Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια από 

τους ωκεανούς, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα και βιοκαύσιμα) αποτελούν 

εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και συμβάλλουν στη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού 

και στη μείωση της εξάρτησης από αναξιόπιστες και ασταθείς αγορές ορυκτών 

καυσίμων, ειδικότερα πετρελαίου και φυσικού αερίου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2021). 

Μια νέα και πολλά υποσχόμενη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας θεωρείται  το 

πράσινο υδρογόνο το οποίο παράγεται από τον διαχωρισμό του νερού σε υδρογόνο και 

οξυγόνο χρησιμοποιώντας ηλεκτρόλυση με την χρήση ανανεώσιμης ενέργειας (Energy 

Tracker Asia, 2022).  

γ) Η ηλεκτρική ενέργεια στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Η ηλεκτρική ενέργεια 

ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα, από το 2016 ο τομέας της ηλεκτρικής 

ενέργειας έχει προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις από τους τομείς πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, οι οποίοι κυριαρχούσαν παραδοσιακά. Η ταχύτητα ολοκλήρωσης της 

μετάβασης είναι αβέβαιη, λόγω της πολυπλοκότητας του ενεργειακού  συστήματος. 

Ωστόσο, ένα σενάριο που διαμορφώνει ένα ενεργειακό μέλλον συμβατό με τους 

στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμη κορύφωση  της 

ζήτησης ορυκτών καυσίμων, ταχεία απορρόφηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

μακρά μείωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων. Συμπεραίνεται ότι η παγκόσμια 

ενεργειακή μετάβαση εξαρτάται κυρίως από ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και ιδίως της ηλιακής και της αιολικής, οι οποίες προϋποθέτουν την ανάπτυξη 

του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (IRENA, 2019: 16) . 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παρέχουν σχεδόν το 55% της παγκόσμιας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2050 (από 29% το 2020), χωρίς να σημειωθούν 

ανάλογες επιδόσεις σε άλλους τομείς, σύμφωνα με ειδική έκθεση του ΙΕΑ. Η εν λόγω 

έκθεση είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη, παγκοσμίως, σχετικά με τον τρόπο 
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μετάβασης σε ένα σύστημα καθαρής μηδενικής ενέργειας έως το 2050, διασφαλίζοντας 

παράλληλα σταθερούς και προσιτούς ενεργειακούς εφοδιασμούς, παρέχοντας καθολική 

ενεργειακή πρόσβαση και επιτρέποντας ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Παρ’ όλες αυτές 

τις εξελίξεις, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η χρήση των ορυκτών καυσίμων παραμένει 

σε υψηλά ποσοστά, συγκεκριμένα η παγκόσμια χρήση άνθρακα μειώνεται κατά 15% 

μεταξύ 2020 και 2050, η χρήση αργού πετρελαίου το 2050 είναι 15% υψηλότερο από το 

2020 και η χρήση φυσικού αερίου είναι σχεδόν 50% υψηλότερη (IEA, 2021: 29-30). 

Η μελλοντική συνύπαρξη των ορυκτών καυσίμων και της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, συμβάλει στην διαμόρφωση ενός πολύπλοκου ενεργειακού 

συστήματος, του οποίου η γεωπολιτική προσέγγιση προϋποθέτει βασικές γνώσεις των 

στρατηγικών και των πόρων που διαθέτουν τα ορισμένα κράτη ως βασικοί του δρώντες. 

 

2.  ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΡΩΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Η κατάταξη ενός κράτους στο διεθνές γεωπολιτικό σύστημα επηρεάζεται από μια 

σειρά παραγόντων όπως, η κατάσταση της οικονομίας, ο πληθυσμός, η έκταση, οι 

φυσικοί πόροι, η γεω-στρατηγική θέση, οι στρατιωτικοί πόροι και η ήπια ισχύς. Ο 

έλεγχος και η πρόσβαση σε σημαντικούς ενεργειακούς πόρους και στις αγορές είναι 

σημαντικό πλεονέκτημα, διότι επιτρέπει στα κράτη να προστατεύουν ζωτικά εθνικά 

συμφέροντα στο εσωτερικό και να ασκούν οικονομική και πολιτική επιρροή στο 

εξωτερικό. Τα κράτη που δεν κατέχουν ενεργειακούς πόρους, διαθέτουν συγκριτικά 

μικρότερα περιθώρια ανάπτυξής και παρουσιάζονται πιο ευάλωτα σε εξωγενείς και 

ενδογενείς παρεμβολές. Οι βασικοί δρώντες του ενεργειακού συστήματος που 

επικρατούσε πριν την εκδήλωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και οι 

στρατηγικές αυτών, παρατίθενται ως κάτωθι:  

 

2.1.  ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΗΠΑ) 

Το 2009, μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια συνεχόμενης μείωσης της παραγωγής 

αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, η μέθοδός της υδραυλικής διάρρηξης ταμιευτηρίων 

απελευθέρωσε τεράστια αποθέματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, 

μεταμορφώνοντας τις προοπτικές στον ενεργειακό τομέα για αυτές (McBride and Sergie, 
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2015). Η μέθοδος της υδραυλικής διάρρηξης και οι νέες τεχνολογίες, διπλασίασαν την 

παραγωγή πετρελαίου και κατέστησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον μεγαλύτερο 

παραγωγό στον κόσμο  τα τελευταία χρόνια (EIA, 2022).  

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους παράγοντας περίπου 11,56 εκατομμύρια βαρέλια ανά 

ημέρα, με το Τέξας, το Νέο Μεξικό και τη Βόρεια Ντακότα να κατατάσσονται ως οι  

πολιτείες με την μεγαλύτερη παραγωγή (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν 

επίσης και τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου, καταναλώνοντας περισσότερα από 

17 εκατομμύρια βαρέλια, ημερησίως. Η εν λόγω ποσότητα ισούται περίπου με το 15-

20% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Στην γενική κατάταξη 

ακολουθεί η Κίνα, η οποία καταναλώνει 14,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 

ημερησίως και η Ινδία, η οποία καταναλώνει περίπου 4,7 εκατομμύρια βαρέλια 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2). Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

ένα τρίτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και οι τρεις αυτές χώρες 

έχουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς στον κόσμο (World Population Review, 2022c). 

 

 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ    
1. ΗΠΑ 11,56 6. ΚΙΝΑ 3,96 
2. ΡΩΣΙΑ 10,50 7. ΗΑΕ 2,95 
3. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 10,22 8. ΒΑΡΖΙΛΙΑ 2,85 
4. ΚΑΝΑΔΑΣ 4,65 9. ΚΟΥΒΕΙΤ 2,61 
5. ΙΡΑΚ 4,26 10. ΙΡΑΝ 2,34 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οι χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου για το 2021-22, σε 
εκατομμύρια  βαρέλια ανά ημέρα. Πηγή: (World Population Review, 2022a) 
 
 

 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

1. ΗΠΑ 17,17 6. ΡΩΣΙΑ 3,23 

2. ΚΙΝΑ 14,22 7. ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 2,56 

3. ΙΝΔΙΑ 4,66 8. ΒΑΡΖΙΛΙΑ 2,32 

4. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3,54 9. ΚΑΝΑΔΑΣ 2,28 

5. ΙΡΑΝ 3,26 10. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,04 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οι χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση πετρελαίου  το έτος 2020, σε 
εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα. Πηγή: (World Population Review, 2022c)  

 

 

Το 2020, τα αποθέματα φυσικού αερίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε περίπου 12,60 

τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, που ισούται με ποσοστό 6,7% των παγκόσμιων 
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αποθεμάτων (World Population Review, 2022b). Το ίδιο έτος οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 

ο πρώτος παραγωγός φυσικού αερίου παράγοντας 914,60 δισεκατομμύρια κυβικά 

μέτρα (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). 

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

1. ΗΠΑ 914,6 6. ΚΑΝΑΔΑΣ 165,2 

2. ΡΩΣΙΑ 638,5 7. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 142,5 

3. ΙΡΑΝ 250,8 8. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 112,1 

4. ΚΙΝΑ 194 9. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 111,5 

5. ΚΑΤΑΡ 171,3 10. ΑΛΓΕΡΙΑ 81,5 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Οι χώρες με την υψηλότερη παραγωγή φυσικού αερίου το έτος 2020, σε 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πηγή: (World Population Review, 2022b) 

 

Το 2020, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεσμεύτηκε να μην χορηγηθούν νέες άδειες για 

γεωτρήσεις σε ομοσπονδιακά εδάφη και να δοθεί βαρύτητα στην προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Varela, 2020). Επίσης, σε  ανακοίνωση που προέβη ο 

Πρόεδρος Biden κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών για το Κλίμα, τον 

Απρίλιο του 2021, με τη συμμετοχή περίπου 40 παγκόσμιων ηγετών, δεσμεύτηκε να 

μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου κατά 

50% με 52% έως το 2030, συγκριτικά με το 2005. Ο στόχος αυτός διπλασιάζει σχεδόν την 

προηγούμενη δέσμευση της Ουάσιγκτον για μείωση κατά 26-28% με ορίζοντα το 2025. 

Στο πλαίσιο της Συνόδου ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεση των ΗΠΑ να επανέλθουν 

στην Συμφωνία του Παρισίου του 2015 για την προσπάθεια περιορισμού της 

υπερθέρμανσής του πλανήτη (White House, 2021). 

Η συνολική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες 

πηγές σημείωσε αύξηση στις ΗΠΑ κατά το 2021. Ειδικότερα, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας παρείχαν περίπου ποσοστό ίσο με το 12% της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας των ΗΠΑ (IEA, 2022a).  

Στη βραχυπρόθεσμη ενεργειακή προοπτική στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής 

στις ΗΠΑ προωθείται η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, και μείωση στην παραγωγή από  καύση 

ορυκτών καυσίμων τα επόμενα δύο χρόνια. Το προβλεπόμενο μερίδιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από  ανανεώσιμες πηγές αυξάνεται από 13% το 2021 σε 17% το 

2023. Αντιθέτως, το μερίδιο παραγωγής από φυσικό αέριο μειώνεται από 37% το 2021 

σε 34%  το 2023 και το μερίδιο του άνθρακα από 23% σε 22% (IEA, 2022b). 



 

Κων/νος Λιούρδης, «Γεωπολιτική της Ενέργειας: Η ενεργειακή 
μετάβαση υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» 

 

Διπλωματική Εργασία  13 

 

2.2. ΚΙΝΑ  

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως διότι η 

εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της σε άνθρακα, 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το 2019, το ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποίησε η Κίνα  

προς κάλυψη των αναγκών της, περιελάμβανε κατά 81% τον άνθρακα και το πετρέλαιο 

(ΓΡΑΦΗΜΑ 1). 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Το ενεργειακό μείγμα για την Κίνα  το έτος 2019, σε εκατομμύρια TJ. Πηγή: (IEA, 

2022c) 

 

Το 2020, η Κίνα ήταν μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής άνθρακα στον κόσμο, 

καταναλώνοντας 4,14 δισεκατομμύρια τόνους του ορυκτού καυσίμου. Η Ινδία και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν ως οι δεύτεροι και τρίτοι μεγαλύτεροι καταναλωτές, 

με περίπου 932,2 και 650,3 εκατομμύρια τόνους, αντίστοιχα. Για το ίδιο έτος η 

κατανάλωση άνθρακα ως μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ήταν σχεδόν 

57% και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχούνταν σαφώς από αυτό το καύσιμο. 

Αν και μειώθηκε την τελευταία δεκαετία, το μερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από άνθρακα στην Κίνα εξακολουθεί να ανέρχεται σε πάνω από 60% έως το 2021 

(Sonnichsen, 2022). Η Κίνα, το 2020, ήταν η δεύτερη χώρα σε κατανάλωση πετρελαίου 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΙΝΑΣ 2019 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ  
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καταναλώνοντας 14,22 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και η τρίτη χώρα σε 

κατανάλωση φυσικού αερίου (World Population Review, 2022c) (ΠΙΝΑΚΑΣ 4). 

 

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

1. ΗΠΑ 832 6. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 112,1 

2. ΡΩΣΙΑ 411,1 7. ΙΑΠΩΝΙΑ 104,4 

3. ΚΙΝΑ 330,6 8. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 86,5 

4. ΙΡΑΝ 233,1 9. ΜΕΞΙΚΟ 86,3 

5. ΚΑΝΑΔΑΣ 112,6 10. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 72,5 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Οι χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση φυσικού αερίου το έτος 2020, σε 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πηγή: ( World Population Review, 2022b). 

 

Η Κίνα ξεπέρασε την Ιαπωνία ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στον κόσμο και 

αντιπροσώπευει σχεδόν το 60% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης για LNG το 2021 

(BP, 2022). Επίσης, η Κίνα κατέχει το υψηλότερο επίπεδο εκπομπών CO2 παγκοσμίως, 

παράγοντας 11,68 εκατομμύρια τόνους το 2020, ποσότητα η οποία ισούται με 32,48% 

των παγκοσμίων εκπομπών, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία  και 

την Ρωσία  (ΠΙΝΑΚΑΣ 5). 

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2  

Α/Α ΧΩΡΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ  2020 ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

1. ΚΙΝΑ 11,68 32,48% 

2. ΗΠΑ 4,53 12,61% 

3. ΙΝΔΙΑ 2,41 6,71% 

4. ΡΩΣΙΑ 1,67 4,66% 

5. ΙΑΠΩΝΙΑ 1,06 2,95% 

6. ΙΡΑΝ 0,69 1,92% 

7. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,63 1,77% 

8. ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 0,62 1,73% 

9. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 0,58 1,64% 

10. ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 0,56 1,58% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Οι χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές CO2 το έτος 2020, σε εκατομμύρια  
τόνους. Πηγή: ( World Population Review, 2022d) 

 

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  αναφέρεται ότι η Κίνα,  για το έτος 

2020, παρήγαγε παγκοσμίως την μεγαλύτερη συνολική ποσότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Η εν λόγω χώρα της Ασίας παρήγαγε 894.879 μεγαβάτ (MW) 

καθαρής ενέργειας, έναντι 267,898 MW το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 334,03% 

(ΓΡΑΦΗΜΑ 2).  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.  Συγκριτικό γράφημα επιλεγμένων χωρών με τις μεταβολές της παραγόμενης 

ενέργειας από ΑΕΠ,  για τα έτη 2011, 2015 και 2020. Πηγή: (IRENA, 2021).   

Επιπροσθέτως,  η Κίνα παρέμεινε ο κύριος μοχλός της αύξησης της ηλιακής και της 

αιολικής δυναμικότητας για το 2021, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 36% και το 40% 

των παγκόσμιων προσθηκών δυναμικότητας, αντίστοιχα (BP, 2022).  Επίσης, η Κίνα το 

έτος 2021 επένδυσε 266 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενεργειακή μετάβαση 

καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, παγκοσμίως, στην σχετική κατάταξη (ΠΙΝΑΚΑΣ 6). 

 

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΕΠ 

Α/Α ΧΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜ. $ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

1. ΚΙΝΑ 266 35,2% 

2. ΗΠΑ  114 15,1% 

3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 47 6,2% 

4. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 31 4,1% 

5. ΓΑΛΙΑ 27 3,6% 

6. ΙΑΠΩΝΙΑ 26 3,4% 

7. ΙΝΔΙΑ 14 1,9% 

8. ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 13 1,7% 

9. ΒΡΑΖΙΛΙΑ 12 1,6% 

10. ΙΣΠΑΝΙΑ 11 1,5% 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Οι χώρες με τις υψηλότερες επενδύσεις στις ΑΠΕ το έτος 2021, σε  
δισεκατομμύρια  δολάρια. Πηγή:  (Bhutada, 2022). 
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Η Κίνα ηγήθηκε της παγκόσμιας ανάπτυξης στις αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

το 2021, καθώς οι πωλήσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020,αγγίζοντας τα 

3,4 εκατομμύρια. Για το 2021, περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πουλήθηκαν μόνο 

στην Κίνα από ότι πωλήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο το 2020. Η ετήσια αύξηση είναι η 

μεγαλύτερη της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα από το 2015. Επίσημος 

στόχος της κινεζικής κυβέρνησης αποτελεί το ποσοστό πωλήσεων σε ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα να ανέλθει στο 20% του συνόλου της αγοράς το έτος 2025. Οι επιδόσεις του 

2021 υποδηλώνουν ότι η Κίνα  έχει την δυνατότητα να επιτύχει τον στόχο αυτό (Paoli 

and Gul, 2022). 

Πράγματι, η Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια ενίσχυσε τη θέση της στην παγκόσμια 

σκηνή της ενεργειακής καινοτομίας, όπως φαίνεται από τις επιδόσεις της στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, πιο πρόσφατα, στην ηλεκτροκίνηση. Οι επιδόσεις της 

είναι το αποτέλεσμα πολλών δεκαετιών αυξανόμενης πολιτικής εστίασης στην 

τεχνολογική καινοτομία, η οποία στηρίζει τις φιλοδοξίες της Κίνας να γίνει παραγωγός 

γνώσης και να προωθήσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Προσβλέποντας στο 

μέλλον, η καινοτομία καθαρής ενέργειας θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο για την 

επίτευξη των στόχων της Κίνας για κορύφωση του άνθρακα έως το 2030 και 

ουδετερότητα έως το 2060 και συγκαταλέγεται στις βασικές κυβερνητικές 

προτεραιότητες για την περίοδο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου 2021-2025 (ΙΕΑ, 2022d). 

Στο 14ο Πενταετές Σχέδιο της Κίνας, η ενεργειακή καινοτομία παρουσιάζεται ως 

βασικό θέμα για επιτάχυνση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Το 2021, η 

κυβέρνηση της Κίνας σχεδιάζει να επιτύχει μακροπρόθεσμους στόχους ουδετερότητας 

άνθρακα με μεγάλη εστίαση σε ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επιδίωξη στρατηγικών 

ευκαιριών στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Το μήνυμα από κυβερνητικές πηγές είναι ότι η 

Κίνα επιδιώκει να εξασφαλίσει μια θέση ως παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία 

τεχνολογίας καθαρής ενέργειας διατηρώντας παράλληλα την κυριαρχία της και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή. Μέρος της στρατηγικής της καινοτομίας 

της Κίνας περιλαμβάνει την αξιοποίηση της παγκόσμιας γνώσης δικτύων, συνεργασία με 

διεθνείς εταίρους για ανταλλαγή πληροφοριών και μάθηση, και τη δημιουργία διμερών 

εταιρικών σχέσεων με άλλες κυβερνήσεις και φορείς του κλάδου. Αυτό καταδεικνύεται 
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από την αυξανόμενη συμμετοχή και συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς και 

με τις πολυάριθμες κοινοπραξίες Κινέζικων εταιριών στο εξωτερικό (IEA, 2022d: 88-89). 

Πολλοί μελετητές στον τομέα των διεθνών σχέσεων παρατηρούν ότι η κινεζική 

κυβέρνηση διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις επενδύσεις στο εξωτερικό μέσω της 

επιρροής στη λήψη αποφάσεων των ενεργειακών εταιρειών και της παροχής 

διπλωματικής υποστήριξης στην προώθηση και προστασία των ενεργειακών 

επενδύσεων, τακτική που υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και δύναται να 

εμποδίσει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κρατών. Η αντιμετώπιση τέτοιων 

ανησυχιών δύναται να βοηθήσει στην προώθηση αμοιβαία επωφελών εταιρικών 

σχέσεων και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, που θα χρειαστούν προκειμένου 

να επιτύχει η Κίνα τους στόχους κορύφωσης του άνθρακα και της ουδετερότητας (Gong, 

2022). 

 

 

 

2.3.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό συνασπισμό στον κόσμο. 

Επίσης η ΕΕ τυγχάνει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών 

παγκοσμίως, καθώς και η μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά για περισσότερες από 100 

χώρες (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2022)  

Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα σπάνια 

αποθέματα ορυκτών καυσίμων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τα οποία την υποχρεώνουν 

αναπόφευκτα να βασίζεται και να εξαρτάται από τους ενεργειακούς πόρους τρίτων 

χωρών. Το φυσικό αέριο, ένα σημαντικό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και τη θέρμανση στην ΕΕ, αποτελεί  το καύσιμο με την υψηλότερη έκθεση στις 

εισαγωγές από τη Ρωσία. Το 2020, η ΕΕ έλαβε το 46% των εισαγωγών φυσικού αερίου 

της από αυτόν τον προμηθευτή, ικανοποιώντας το 41% της ακαθάριστης διαθέσιμης 

ενέργειας που προέρχεται από φυσικό αέριο. Το αργό πετρέλαιο, βασικό αγαθό για την 

παραγωγή καυσίμων μεταφορών και της πετροχημικής βιομηχανίας, ήταν η οικογένεια 

καυσίμων με τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση σε εισαγωγές από τη Ρωσία. Το 2020, η ΕΕ 
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βασίστηκε σε αυτόν τον πάροχο για το 26% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της, οι 

οποίες ικανοποίησαν το 37% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ. Τέλος, τα στερεά ορυκτά 

καύσιμα (όπως ο άνθρακας) είχαν τη χαμηλότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές από τη 

Ρωσία, η οποία παρείχε το 19% της χρήσης στερεών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ. Το 

2020, η ΕΕ εισήγαγε το 53% του ορυκτού άνθρακα από αυτή τη χώρα, που 

αντιστοιχούσε στο 30% της κατανάλωσης άνθρακα της ΕΕ (Eurostat, 2022a) (Eurostat, 

2022b). 

Η υπερβολική ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ προσθέτει σημαντικό πολιτικό και 

οικονομικό βάρος στα κράτη μέλη της. Οι προβληματισμοί της ΕΕ για την ενεργειακή της 

ασφάλεια ξεκινούν από τον βασικό της προμηθευτή, την  Ρωσία, η οποία 

επανειλημμένως κατά το παρελθόν δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει τους ενεργειακούς 

πόρους ως γεωπολιτικό όπλο. 

Στην στρατηγική της για επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας, και στην επιτακτική 

ανάγκη να αποτραπούν οι καταστροφές της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η ΕΕ έχει 

δεσμευτεί να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 στο πλαίσιο της 

«Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» (European Commission, 2019). Η «Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία» συνεπάγεται δραματική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών 

καυσίμων στην Ευρώπη όπου οι εισαγωγές άνθρακα ουσιαστικά θα εξαφανιστούν, το 

φυσικό αέριο θα μειωνόταν κατά 58-67% και το αργό πετρέλαιο κατά 78-79%. 

Επίτευγμα το οποίο προφανώς θα έφερνε ένα καθαρό γεωπολιτικό κέρδος στην ΕΕ 

καθώς μειώνοντας την εξάρτησή της από ενεργειακούς πόρους,  θα ενίσχυε την 

ασφάλεια του εφοδιασμού και την  εγχώρια παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, όπου είναι ήδη παγκοσμίως πρωτοπόρος (European Commission, 

2020a) (European Commission, 2020b). 
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Ο παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ είναι κατανεμημένη σε μια σειρά διαφορετικών 

πηγών ενέργειας: στερεά καύσιμα, φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια 

και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως η υδροηλεκτρική, η αιολική και η ηλιακή 

ενέργεια). Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (41 % της συνολικής παραγωγής 

ενέργειας της ΕΕ) ήταν η μεγαλύτερη πηγή που συνέβαλε στην παραγωγή πρωτογενούς 

ενέργειας στην ΕΕ το 2020 (ΓΡΑΦΗΜΑ  3). 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας ΕΕ ανά πηγή  το έτος 2020. Πηγή: (Eurostat, 

2022c) 

 

Επίσης, το 2020, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 22,1 % της 

ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ, περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον 

στόχο του 2020 του 20%. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

χρησιμοποιείται στις μεταφορικές δραστηριότητες στην ΕΕ έφτασε το 10,2 % το 2020 

(Εurostat, 2022d). 

 

2.4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΠΕΚ) 

Ο ΟΠΕΚ αποτελεί ένα σύνολο δεκατριών πλούσιων σε αποθέματα πετρέλαιο 

κρατών-μελών που εκτείνονται από την Μέση Ανατολή και την Αφρική έως  τη Λατινική 

Αμερική. Ο εν λόγω οργανισμός ιδρύθηκε το 1960 από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ 2020 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
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Σαουδική Αραβία και τη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των μελών του αυξομειώθηκε με το 

πέρασμα των ετών. Τα αρχικά πέντε μέλη προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο 

μέτωπο για να αντιμετωπίσουν  τις μειώσεις των τιμών του πετρελαίου που επέβαλαν οι 

πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου, οι οποίες έλεγχαν τις περισσότερες εισαγωγές 

πετρελαίου στις δυτικές χώρες, καθώς και τα ανώτατα όρια εισαγωγών που επέβαλαν οι  

κυβερνήσεις των ΗΠΑ που κρατούσαν μειωμένες τις τιμές του πετρελαίου τη δεκαετία 

του 1950 (Siripurapu and Chatzky, 2022).   

Στο σύνολο του, ο οργανισμός ελέγχει σχεδόν το 40% της παγκόσμιας παραγωγής 

πετρελαίου. Αυτή η δεσπόζουσα θέση στην αγορά καυσίμων επέτρεψε, κατά καιρούς, 

στον ΟΠΕΚ να ενεργεί ως καρτέλ, συντονίζοντας τα επίπεδα παραγωγής μεταξύ των 

μελών με σκοπό να χειραγωγήσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Η ισχύς του 

ΟΠΕΚ έχει μειωθεί εν μέσω διχασμών εντός του ομίλου. Τα αίτια για τους εσωτερικούς 

διχασμούς οφείλονται σε περιφερειακούς αγώνες εξουσίας και σε  διαφορές απόψεων 

σχετικά με τη στρατηγική και τις τιμές-στόχους για το καρτέλ. Τα περισσότερα μέλη του 

ΟΠΕΚ θεωρούν τις υψηλές τιμές του πετρελαίου ως βραχυπρόθεσμο όφελος. Ωστόσο, 

αυτές οι ίδιες υψηλές τιμές μπορούν να ωθήσουν τις χώρες εισαγωγής να κάνουν 

επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές καυσίμων, μια δυναμική που βρίσκεται ήδη σε 

εξέλιξη. Η πιο σημαντική πρόκληση για τον ΟΠΕΚ προέρχεται από τα μη συμβατικά 

πετρέλαια με βάση τον σχιστόλιθο, που έχουν γίνει διαθέσιμα μέσω των πρόσφατων 

τεχνολογικών εξελίξεων (McBride and Sergie, 2015). 

Προκειμένου ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό με το σχιστολιθικό πετρέλαιο ο 

ΟΠΕΚ συνεργάστηκε με τη Ρωσία και αρκετούς άλλους μεγάλους εξαγωγείς για τον 

συντονισμό της παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών. Τον Ιούλιο του 2019, 

επισημοποίησαν αυτόν τον νέο συνασπισμό του ΟΠΕΚ+ παρά τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, 

καθώς η Ουάσιγκτον ανησυχούσε ότι αυτή η διεύρυνση θα αύξανε την επιρροή της 

Μόσχας στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Η νέα εταιρική σχέση έχει επίσης 

δημιουργήσει νέες εντάσεις για τους συμμάχους των ΗΠΑ στο καρτέλ, οι οποίοι 

βρίσκονται τώρα να αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές απαιτήσεις τόσο από την 

Ουάσιγκτον όσο και τη Μόσχα. Πράγματι, οι τριβές μεταξύ της Ρωσίας και της 

Σαουδικής Αραβίας έφθασαν σε έξαρση με την έναρξη της πανδημίας το 2020. Οι 

διχασμοί εντός του ΟΠΕΚ είναι πιθανό να επιμείνουν. Το 2019, για παράδειγμα, το 
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Κατάρ αποχώρησε επίσημα από τον ΟΠΕΚ, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά  του για την 

κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας στον οργανισμό και στον αποκλεισμό που του είχε 

επιβληθεί (Tsafos, 2018) . 

Από το φθινόπωρο του 2021, ο ΟΠΕΚ περιόρισε την παραγωγή πετρελαίου ενώ 

ισχυρίζονταν ότι την αύξησε βάσει προκαθορισμένων συμφωνιών. Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚ 

αύξησε την παραγωγή αργού πετρελαίου κατά μόλις 64.000 βαρέλια ανά ημέρα  τον 

Ιανουάριο του 2022, πολύ κάτω από την αύξηση της παραγωγής κατά 254.000 βαρέλια  

που επιτρεπόταν βάσει της συμφωνίας του ΟΠΕΚ+. Με αυτή τη στρατηγική ο ΟΠΕΚ 

φέρεται να συνέβαλε στην έλλειψη ορυκτών καυσίμων στην αγορά και τη διατήρηση 

των υψηλών τιμών τους, κατάσταση η οποία ευνοούσε την Ρωσία (Paraskova, 2022). Ο 

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε επίσης τον ΟΠΕΚ ότι δεν αύξησε  την 

παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, γεγονός 

που συνέβαλε στην εκτίναξη του πληθωρισμού στις ΗΠΑ (McHugh and Boak, 2021). 

Για τα μέλη του ΟΠΕΚ+ ο συνδυασμός, της ανόδου του σχιστολιθικού πετρελαίου, 

της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ, των στρατηγικών  για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των κυρώσεων στην Ρωσία, προμηνύει μια 

παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας. 

 

2.5.  ΡΩΣΙΑ 

Η Ρωσία τυγχάνει μέλος του ΟΠΕΚ+ και σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια αγορά 

ενέργειας. Το 2021, η ρωσική παραγωγή πετρελαίου ανήλθε στα 10,5 εκατομμύρια 

βαρέλια την ημέρα, αντιπροσωπεύοντας το 14% της συνολικής παγκόσμιας προσφοράς. 

Η Ρωσία διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 

ολόκληρη τη χώρα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των κοιτασμάτων της συγκεντρώνεται 

στη δυτική και ανατολική Σιβηρία. Το 2021, η Ρωσία εξήγαγε περίπου 4,7 εκατομμύρια 

βαρέλια πετρελαίου, σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος 

εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου η οποία εισάγει 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, 

ακολουθούμενη από την Ευρώπη. Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός 

φυσικού αερίου στον κόσμο, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει τα μεγαλύτερα 

αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο (ΠΙΝΑΚΑΣ 7). Επίσης, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 
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αγωγών εξαγωγής φυσικού αερίου, τόσο μέσω οδών διαμετακόμισης μέσω 

Λευκορωσίας και Ουκρανίας, όσο και μέσω αγωγών που στέλνουν φυσικό αέριο 

απευθείας στην Ευρώπη. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας αντιπροσώπευε το 45% των 

εισαγωγών και σχεδόν το 40% της ζήτησης φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

2021. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι δύο πρώτες εισαγωγείς ρωσικού 

φυσικού αερίου (BP, 2021). Η Ρωσία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία το 2021 αποτελούσαν το 45% του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας (ΙΕΑ, 2022b). 

 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Α/Α ΧΩΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2020 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

1. ΡΩΣΙΑ 37,4 19,9% 

2. ΙΡΑΝ 32,1 17,1% 

3. ΚΑΤΑΡ 24,7 13,1% 

4. ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 13,6 7,2% 

5. ΗΠΑ 12,6 6,7% 

6. ΚΙΝΑ 8,4 4,5% 

7. ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 6,3 3,3% 

8. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 6,0 3,2% 

9. ΗΑΕ 5,9 3,2% 

10. ΝΙΓΗΡΙΑ 5,5 2,9% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Οι χώρες με τα υψηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου το έτος 2020, σε 
τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πηγή: ( World Population Review, 2022b) 

 

Η Ρωσία ως μια κρατική οντότητα που προέκυψε από τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 

1991, αρχικά προσπάθησε να διατηρήσει το γόητρο της μέσα στο καινούριο γεωπολιτικό 

περιβάλλον, αναπολώντας  την παλαιά αίγλη και επιρροή. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος Putin 

εκμεταλλευόμενος τις υψηλές τιμές των καυσίμων και τα μεγάλα ενεργειακά 

αποθέματα της χώρας, κατόρθωσε να πετύχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Με 

μια εσωτερικά σταθερή κατάσταση, η χώρα άρχισε να ανακάμπτει. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω η επανεμφάνιση της Ρωσίας ως μεγάλη δύναμη στον πρώην Σοβιετικό χώρο 

οφείλεται στα μεγάλα ενεργειακά αποθέματα της χώρας.  
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Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ διέπονται από 

την πολιτική των ορυκτών καυσίμων και των αγωγών φυσικού αερίου. Οι αγωγοί 

φυσικού αερίου αποτέλεσαν ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο χειρίστηκε επιδέξια  η 

ρωσική Κυβέρνηση. Με την προσθήκη του εργαλείου αυτού που αποτελούνταν από ένα 

πλήθος υπεράκτιων αγωγών φυσικού αερίου (Nord Stream 1 και 2, Yamal Europe, Blue 

Stream και Turk Stream 1 και 2) η Ρωσία είχε «συνδέσει» με δίκτυα φυσικού αερίου την 

Ευρώπη (ΕΙΚΟΝΑ 2). Tα ρωσικά έργα αγωγών αποτελούν σημαντικό σημείο τριβής 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαφωνία της 

Γερμανίας με την Πολωνία την Ουκρανία και τις Βαλτικές χώρες για τη λειτουργία του 

αγωγού Nord Stream 2 (Nasr and Barkin, 2018). 

ΕΙΚΟΝΑ 2. Αγωγοί φυσικού αερίου μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Πηγή: (planete energies, 2022) 

 

Η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας επιδίωκε την διαπραγμάτευση και σύναψη 

διμερών συμφωνιών με χώρες της ΕΕ, καθώς αυτές δεν εφάρμοζαν κοινά αποδεκτή 

ενεργειακή πολιτική. Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομικής 

ανάπτυξης μιας χώρας και έτσι μια ευνοϊκότερη τιμή ή προνομιακή συμπεριφορά κατά 

περίπτωση, είναι ικανό κίνητρο για να διαταράξει την ευρωπαϊκή συνοχή. Σε αυτή τη 
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ρωσική πολιτική, τόσο οι αγωγοί φυσικού αερίου Nord Stream όσο  και ο αγωγός 

φυσικού αερίου South Stream, αποτελούν εργαλεία ρωσικής πίεσης με σκοπό να 

μειώσουν τη γεωπολιτική ισχύ κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ως 

περιοχές διέλευσης για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την δυτική Ευρώπη. Με την  

περιθωριοποίηση πολλών χωρών της Κοινότητας Ανεξαρτήτων Κρατών, οι δύο αγωγοί 

επιτρέπουν στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει καλύτερα το φυσικό αέριο ως μέσο 

εξαναγκασμού στη σφαίρα επιρροής της, την ανατολική περιφέρεια της Ευρώπης, χωρίς 

να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του πυρήνα της (Orttung and Overland, 2011). 

Η Ρωσία υπέγραψε τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή το 2015, 

αλλά την επικύρωσε τον Σεπτέμβριο του 2019. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 

απαλλαγή από τις  εκπομπές του CO2 δεν ήταν προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής δεν αναφέρθηκε καν στους στόχους και τις προτεραιότητες που 

ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μέχρι το 2024, ούτε περιλαμβάνεται σε άλλα 

στρατηγικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της νέας ενεργειακής στρατηγικής έως το 

2035, η οποία εγκρίθηκε το 2020. Αντίθετα, η ενεργειακή στρατηγική εξακολουθεί να 

προβλέπει την ενεργό ανάπτυξη των εξαγωγών υδρογονανθράκων και δεν θέτει 

σοβαρούς στόχους για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με πράσινη ενέργεια 

στην εγχώρια αγορά (Mitrova, 2021). 

 

2.6. ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (ΗΑΕ) 

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδείχθηκαν ως πρωταγωνιστής στην παγκόσμια 

αγορά ενέργειας υδρογονανθράκων περίπου μισό αιώνα από την ανακάλυψη των 

διατιθέμενων αποθεμάτων πετρελαίου. Τα ΗΑΕ τυγχάνουν ο τρίτος μεγαλύτερος 

παραγωγός πετρελαίου στον ΟΠΕΚ και ο έβδομος στον κόσμο, με παραγωγή πετρελαίου 

2,95 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 (World 

Population Review, 2022a). Το 2020, τα αποθέματα φυσικού αερίου των ΗΑΕ ανήλθαν 

σε περίπου 5,90 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, που ισούται με ποσοστό 3,20% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων (World Population Review, 2022b). 

 Σήμερα, οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν μόνο το 

30% περίπου της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Παράλληλα, τα ΗΑΕ 
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εργάζονται για να μειώσουν τον αντίκτυπο των εκπομπών άνθρακα από τα ορυκτά 

καύσιμα. Αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να βασίζεται στο πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο για το μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα, τα ΗΑΕ κατέχουν ηγετική θέση 

στον περιορισμό των εκπομπών του άνθρακα. Τα ΗΑΕ τυγχάνουν η πρώτη χώρα της 

Μέσης Ανατολής που δεσμεύτηκε να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 

2050 (Embassy of the United Arab Emirates Washington, 2022). 

Από το 2017, τα ΗΑΕ εφαρμόζουν την στρατηγική με την επωνυμία «Energy 

Strategy 2050», η οποία θεωρείται η πρώτη ενοποιημένη ενεργειακή στρατηγική στη 

χώρα. Η εν λόγω στρατηγική στοχεύει να αυξήσει τη συνεισφορά της καθαρής ενέργειας 

στο συνολικό ενεργειακό μείγμα από 25% σε 50% έως το 2050 και να μειώσει το 

αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής ενέργειας κατά 70%. Επιπλέον, η στρατηγική 

στοχεύει σε ένα ενεργειακό μείγμα που συνδυάζει ανανεώσιμες, πυρηνικές και καθαρές 

πηγές ενέργειας για την κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων και των περιβαλλοντικών 

στόχων των ΗΑΕ ως εξής: 44% καθαρή ενέργεια, 38% φυσικό αέριο, 12% 

υδρογονάνθρακα, 6% πυρηνική ενέργεια. 

Επίσης, τα ΗΑΕ επιδιώκουν ένα ειρηνικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας που 

τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και  επιχειρησιακής διαφάνειας. Τα 

ΗΑΕ είναι η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνική ενέργεια μηδενικού 

άνθρακα, η οποία, μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα παρέχει 14 GW καθαρής 

ενέργειας για τα ΗΑΕ έως το 2030. Η ανάπτυξη ενός μη στρατιωτικού τομέα πυρηνικής 

ενέργειας αποτελεί βασικό στοιχείο της ενεργειακής στρατηγικής των ΗΑΕ για το 2050, 

που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση τους να διαφοροποιήσει το ενεργειακό τους μείγμα 

και  να μειώσει την εξάρτηση τους από τα ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο της εν λόγω 

στρατηγικής η κυβέρνηση των ΗΑΕ στοχεύει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050, για να καλύψει την αυξανόμενη 

ενεργειακή ζήτηση και να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομία της χώρας 

(United Arab Emirates, 2022). 
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2.7. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Η Σαουδική Αραβία διέθετε το 16,2% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων 

αποθεμάτων πετρελαίου για το 2016 καταλαμβάνοντας την δεύτερη καλύτερη θέση στη 

σχετική κατάταξη (Worldometer, 2022). Η εν λόγω χώρα της Μέσης Ανατολής 

κατατάσσεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός  πετρελαίου στον ΟΠΕΚ και ο τρίτος 

μεγαλύτερος στον κόσμο, με παραγωγή 10,22 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα  για το 

μήνα Φεβρουάριο του 2022 (World Population Review, 2022a). Επίσης, το 2020, διέθετε 

το 3,2% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου και παρήγαγε 

112,10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ανά ημέρα, καταλαμβάνοντας 

την όγδοη καλύτερη θέση στη σχετική κατάταξη (World Population Review, 2022b). 

Η Σαουδική Αραβία, φέρεται ως ένα  από τα βασικά μέλη της συμφωνίας του 

OPEC+, το οποίο το 2020  μείωσε την παραγωγή του προκειμένου να εξισορροπήσει την 

παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η οποία είχε διαταραχθεί λόγω της οικονομικής ύφεσης 

και των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονταν για τον περιορισμό της μετάδοσης του 

COVID-19. 

Οι εξαγωγές πετρελαίου αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο της οικονομίας της 

Σαουδικής Αραβίας. Το 2020 αντιπροσώπευαν σχεδόν το 70% των συνολικών εξαγωγών 

της χώρας και περίπου το 53% των εσόδων της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας 

βασίζονταν στο πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία εξήγαγε περίπου 6,6 εκατομμύρια 

βαρέλια ανά ημέρα αργού πετρελαίου το 2020, μειωμένα κατά σχεδόν 300.000  από το 

2019. Η Ασία εκτιμάται ότι έλαβε το 77% των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής 

Αραβίας το 2020 και περισσότερο από το ένα τρίτο των προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

της. 

Η Σαουδική Αραβία δεν εισάγει ούτε εξάγει φυσικό αέριο και όλες οι ανάγκες της 

σε αυτό καλύπτονται  από την εγχώρια παραγωγή. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και ο 

βιομηχανικός τομέας, καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που 

παράγεται στη Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας σχεδιάζει στον 

τομέα παραγωγής ενέργειας να αντικαταστήσει το αργό πετρέλαιο, το μαζούτ και το 

ντίζελ με φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  έως το 2030, κάτι που  

ενδέχεται να αυξήσει τη ζήτηση φυσικού αερίου και τις επενδύσεις για την εξόρυξη 



 

Κων/νος Λιούρδης, «Γεωπολιτική της Ενέργειας: Η ενεργειακή 
μετάβαση υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» 

 

Διπλωματική Εργασία  27 

φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, αυτός ο στόχος θα είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί δεδομένης της περιορισμένης προόδου της χώρας στη σταδιακή κατάργηση 

του αργού πετρελαίου, του μαζούτ και του καυσίμου ντίζελ. 

Το 2020 σχεδόν όλη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας 

τροφοδοτούνταν με φυσικό αέριο (61%) και αργό πετρέλαιο (39%). Αν και η ηλιακή 

παραγωγή αντιπροσώπευε ένα ασήμαντο μερίδιο της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, αρκετά έργα ηλιακής κλίμακας κοινής ωφέλειας βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Η 

προαναφερόμενη επικρατούσα κατάσταση στον τομέα ενέργειας της Σαουδικής 

Αραβίας δηλώνει ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται σε 

πρώιμο στάδιο (EIA, 2021a). 

 

2.8.  ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 

H Βενεζουέλα ήταν μία από τις αρχικές πέντε μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες 

που, το 1960, δημιούργησαν τον ΟΠΕΚ. Η εν λόγω χώρα της Λατινικής Αμερικής, διέθετε 

ως αποθέματα φυσικού αερίου 6,30 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσότητα που 

ισούται με το 3,3% των παγκοσμίων αποθεμάτων για το 2020, καταλαμβάνοντας την 

έβδομη θέση στην σχετική κατάσταση (World Population Review, 2022b). Επίσης η χώρα 

αυτή διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, ενδεικτικά το 2016 

διέθετε 299,90 δισεκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα η οποία ισούταν με το 18,2% των 

παγκόσμιων αποθεμάτων (ΠΙΝΑΚΑΣ 8). 

 

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

Α/Α ΧΩΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2016 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

1. ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 299,95 18,2% 

2. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ  266,57 16,2% 

3. ΚΑΝΑΔΑΣ 170,86 10,4% 

4. ΙΡΑΝ 157,53 9,5% 

5. ΙΡΑΚ 143,06 8,7% 

6. ΚΟΥΒΕΙΤ 101,50 6,1% 

7. ΗΑΕ 97,80 5,9% 

8. ΡΩΣΙΑ 80,00 4,8% 

9. ΛΙΒΥΗ 48,36 2,9% 

10. ΝΙΓΗΡΙΑ  37,07 2,2% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Οι χώρες με τα υψηλότερα αποθέματα πετρελαίου το έτος 2016, σε 
δισεκατομμύρια βαρέλια . Πηγή:  ( Worldometer, 2022). 
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Η παραγωγή πετρελαίου για την Βενεζουέλα ισούταν με 788 χιλιάδες βαρέλια 

ανά ημέρα για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022, ποσότητα ιδιαιτέρως χαμηλή σε σχέση 

με το μέγεθος των αποθεμάτων (World Population Review, 2022a). Οι μειωμένες 

κεφαλαιουχικές δαπάνες από τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 

συνδυασμό με τις αυξημένες κυρώσεις των ΗΠΑ, έχει ως αποτέλεσμα οι ξένοι επενδυτές 

να συνεχίσουν να περικόπτουν τις δραστηριότητες στον τομέα των εξορύξεων, 

αυξάνοντας τις απώλειες στην παραγωγή καυσίμων στην Βενεζουέλα (EIA, 2020). 

 

2.9.  ΙΡΑΝ 

Το Ιράν τυγχάνει  ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον 

ΟΠΕΚ για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022, παράγοντας  2,54 εκατομμύρια βαρέλια ανά 

ημέρα (World Population Review, 2022a). Η εν λόγω χώρα της Μέσης Ανατολής, για το 

2020, ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο, παράγοντας 

250,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Επίσης κατέχει μερικά από τα μεγαλύτερα 

κοιτάσματα  αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο (Worldometer, 

2022) (World Population Review, 2022b). 

Παρά τα άφθονα αποθέματά του, η παραγωγή αργού πετρελαίου του Ιράν έχει 

μειωθεί από το 2017 διότι ο πετρελαϊκός τομέας υπόκειται σε περικοπές επενδύσεων 

και διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, οι οποίες σχετίζονται με τον 

περιορισμό της ανάπτυξης πυρηνικών (Arms Control Association, 2022). 

Η παραγωγή αργού πετρελαίου του Ιράν έφτασε το 2020 στην χαμηλότερη τιμή για τα 

τελευταία 30 έτη, ως αποτέλεσμα των επιβεβλημένων κυρώσεων και των επιπτώσεων 

της πανδημίας του COVID-19 (World Population Review, 2022α).  

Η οικονομία του Ιράν είναι σχετικά διαφοροποιημένη σε σύγκριση με πολλές άλλες 

χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα 

έσοδα από πετρέλαιο και στα παράγωγά του. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο 

αντιπροσώπευαν σχεδόν το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης του Ιράν, με οριακή 

συμβολή από υδροηλεκτρικές πηγές, άνθρακα, πυρηνικές και μη υδροηλεκτρικές 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EIA, 2021b). Το 2015, το Ιράν δεσμεύτηκε να μειώσει τις 
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εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  έως το 2030, λόγω όμως των επιβεβλημένων 

οικονομικών κυρώσεων, το Ιράν δεν έχει επικυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού 

(Enerdata, 2020).  

 

3. ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενδέχεται να συντηρήσει 

καταστάσεις καθώς και να επιφέρει μεταβολές στο υφιστάμενο γεωπολιτικό σύστημα 

που διαμορφώθηκε από τα ορυκτά καύσιμα. Τόσο κατά την μετάβαση όσο και  κατά την  

προσδοκώμενη εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπάρχει το ενδεχόμενο 

μεταφοράς καταστάσεων από το ενεργειακό σύστημα του παρελθόντος. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πιθανές προκλήσεις και ευκαιρίες του νέου γεωπολιτικού 

συστήματος που θα κληθούν να  διαχειριστούν οι έχοντες  την ευθύνη της 

διακυβέρνησης των κρατών, όπως: 

 

3.1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

Ένα από τα βασικά αντικείμενα των μελετητών γύρω από τις  ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και τη γεωπολιτική αποτελούν οι επιπτώσεις τους στην ενεργειακή ασφάλεια 

και την οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Οι μελετητές έχουν διαχωριστεί σε δυο κύριες 

ομάδες, όσο αφορά την διακύμανση τον αριθμό των συγκρούσεων κατά την ενεργειακή 

μετάβαση. Η πρώτη ομάδα μελετητών ισχυρίζεται ότι η ενεργειακή μετάβαση 

πιθανότατα να μην μειώσει τις συγκρούσεις που σχετίζονται με την ενέργεια, ενώ η 

δεύτερη ισχυρίζεται ότι η μεγαλύτερη αυτάρκεια θα μειώσει τον αριθμό των 

συγκρούσεων που σχετίζονται με την ενέργεια μεταξύ των κρατών.  

Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα υποστηρίζει ότι ένας κόσμος που αντλεί το 

μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του από ανανεώσιμες πηγές δεν θα είναι λιγότερο 

συγκρουσιακός από έναν κόσμο που λειτουργεί με ορυκτά καύσιμα καθώς θα 

προκύψουν νέα τρωτά σημεία ενεργειακής ασφάλειας (π.χ. τα κρίσιμα υλικά) και θα 

συντηρηθούν  παρόμοια σημεία με τα παλιά, όπως διακοπή του ενεργειακού 
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εφοδιασμού ή γεωπολιτική αστάθεια στις χώρες παραγωγής ενέργειας (Hache,2016) 

(Capellan-Perez et al., 2017).  

Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα υποστηρίζει το ενδεχόμενο της μείωσης του αριθμού 

των συγκρούσεων με αποτέλεσμα οι γεωπολιτικές εντάσεις να είναι λιγότερο πιθανές σε 

έναν κόσμο που έχει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως κύρια πηγή ενέργειας (Lacher 

and Kumetat, 2011) (Johansson,2013) (Hoggett, 2014). Η εν λόγω  η ομάδα μελετητών 

ισχυρίζεται  ότι είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί, να μειωθεί ή να χειραγωγηθεί η τιμή των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρά των ορυκτών καυσίμων και η επέκταση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα οδηγήσει επομένως σε μεγαλύτερη ενεργειακή 

αυτάρκεια και λιγότερες συγκρούσεις. Καθοριστικό παράγοντα για την μείωση των 

πιθανών συγκρούσεων θα διαδραματίσει η μετατόπιση της εστίασης για την ενεργειακή 

ασφάλεια από το εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον των κρατών. 

 

3.2. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ένας βάσιμος προβληματισμός για τους μελετητές και τους οργανισμούς σχετικά 

με τις συνέπειες της ενεργειακής μετάβασης, αποτελεί το ενδεχόμενο  αυξανόμενου 

γεωπολιτικού ανταγωνισμού για κρίσιμα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για 

τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανισορροπία μεταξύ της αυξανόμενης 

ζήτησης για συγκεκριμένα ορυκτά και της περιορισμένης προσφοράς οδήγησε στον 

χαρακτηρισμό τους ως κρίσιμα  (Hurd et al, 2012) (Bartekova and Kemp, 2016) (The 

World Bank,2017) (OECD,2018).  

Πολλοί μελετητές  έχουν επισημάνει πώς η πρόσβαση σε κρίσιμα υλικά που 

απαιτούνται για την τεχνολογία παραγωγής, διανομής ή αποθήκευσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα εξάρτηση, παρόμοια με αυτή 

των ορυκτών καυσίμων, από τις χώρες που τα διαθέτουν (Hurd et al., 2012) (Habib et all, 

2016). Μεγάλο μέρος της ανησυχίας για κρίσιμα υλικά για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας επικεντρώνεται στα 17 στοιχεία σπάνιων γαιών που περιλαμβάνονταν στο 

εμπάργκο το οποίο επέβαλε η Κίνα στην Ιαπωνία, το 2010, με αφορμή τη μεταξύ τους 

εδαφική διαμάχη (Cholz, 2014) (Stegen, 2015) (Wilson, 2017). Η Κίνα τα τελευταία 
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χρόνια κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή των εν λόγω υλικών, ενώ η Ιαπωνία εκείνη 

την εποχή εξαρτιόταν από τις κινεζικές προμήθειες. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η  

χρησιμοποίηση της ολοένα και πιο δεσπόζουσας θέσης της Κίνας στις παγκόσμιες 

αγορές σπάνιων γαιών ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. 

Τα συμπεράσματα από έρευνες επισημαίνουν ότι ενώ οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας μειώνουν την εξάρτηση από πετρελαϊκούς πόρους, αυξάνουν την εξάρτηση 

από τα κρίσιμα υλικά και εντείνουν τον διεθνή ανταγωνισμό πάνω σε αυτά (Hurd et al., 

2012). Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η αυξανόμενη ζήτηση για διάφορα ορυκτά 

και μέταλλα που είναι απαραίτητα για την  παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι πιθανό να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και 

να οδηγήσει στην γεωπολιτική αστάθεια (Baldi et al., 2014) (Bazilian,2018). Ωστόσο, έχει 

διατυπωθεί μια διαφορετική άποψη από μελετητές συμφώνα με την οποία τα 

περισσότερα από τα εν λόγω στοιχεία είναι στην πραγματικότητα γεωλογικά άφθονα 

στον φλοιό της γης (Grandell et al., 2016) (Pavel et al., 2017b). Αυτό που ισχύει για τα εν 

λόγω στοιχεία είναι ότι βρίσκονται ως επί το πλείστον σε αραιές συγκεντρώσεις, 

καθιστώντας ακριβή την εξόρυξή τους, γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με την έως 

προσφάτως περιορισμένη ζήτησή τους δεν έχει καταστήσει συμφέρουσα την παραγωγή 

τους (Phadke, 2018). 

Ένας από τους κύριους στόχους της έρευνας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν φθηνότερα και πιο 

διαδεδομένα υλικά, σημειώνοντας τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη επιτυχία (Pavel et 

al., 2017a) (Manberger and Stangrist, 2018). Επίσης έρευνες υποστηρίζουν την άποψη  

ότι η κρισιμότητα των υλικών και η ζήτηση για αυτά θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των 

πολυάριθμων νέων τεχνολογιών που εμπλέκονται στη διαδικασία της μετάβασης στην 

καθαρή ενέργεια, οι οποίες αναπτύσσονται και εξελίσσονται με απρόβλεπτο ρυθμό 

(Hache et al., 2019) (Renner and Wellmer, 2020).Πρόσφατο παράδειγμα που ενισχύει 

την εν λόγω άποψη αποτελεί η προαναφερόμενη διαμάχη του 2010 μεταξύ Κίνας και 

Ιαπωνίας σχετικά με τα στοιχεία σπάνιων γαιών, η οποία προκάλεσε τεχνολογική 

καινοτομία τα επόμενα χρόνια στην παραγωγή τους, αποδυναμώνοντας την ισχύ της 

Κίνας στην αγορά ορυκτών μετάλλων (Cholz,2014).  
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Επιπλέον κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι δυσμενείς έρευνες για την 

διαθεσιμότητα των κρίσιμων υλικών για τις τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας παραβλέπουν το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, τα εν λόγω 

υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν (Pavel et al., 2017b) (Busch et al., 2017) (Zhang et al., 

2017) (Ziemann et al., 2018). Επισημαίνεται ότι για  ορισμένα υλικά το κόστος της 

ανακύκλωσης είναι επί του παρόντος υψηλό, αλλά αυτό εξαρτάται από τους όγκους και 

τις τεχνολογίες ανακύκλωσης. Εάν αυξηθεί η ζήτηση για ένα κρίσιμο υλικό, πιθανότατα 

θα οδηγήσει εντατικοποίηση της ανακύκλωσης με αποτέλεσμα οι οικονομίες κλίμακας 

να μειώσουν το κόστος της (Habib et al., 2016). Αξιολογώντας τα ανωτέρω στοιχεία, 

κατά την μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κίνδυνος γεωπολιτικού 

ανταγωνισμού για τα κρίσιμα υλικά εκτιμάται ως περιορισμένος (Overland, 2019).  

 

3.3. Η ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Κατά την μετάβαση η αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα οδηγήσει 

σε υψηλότερα επίπεδα ηλεκτροδότησης και αυξημένο διασυνοριακό εμπόριο 

ηλεκτρικής ενέργειας (Fragkos et al., 2017) (Arcia et al., 2018) (Kennedy et al., 2018). Η 

προαναφερόμενη εξέλιξη καθιστά επιβεβλημένη τη μελέτη της πιθανότητας κατά την 

οποία οι διακρατικές διακοπές ρεύματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό 

εργαλείο εξωτερικής πολιτικής μεταξύ των κρατών  (Johansson,2013) (Moore,2017). Η 

πιθανότητα αυτή συχνά υποστηρίζεται από αναφορές του παρελθόντος σε  περιπτώσεις 

χρήσης της ενέργειας και ειδικότερα του πετρελαίου,  ως εργαλείου εξωτερικής 

πολιτικής. Η ηλεκτρική ενέργεια, ηλιακή και αιολική, διανέμεται μέσω καλωδίων και σε 

αντίθεση με το  πετρέλαιο το οποίο διανέμεται με δεξαμενόπλοια ή το φυσικό αέριο με 

αγωγούς, δεν προσφέρεται να ανακατευθυνθεί ή να συγκρατηθεί και να εξοικονομηθεί 

για μελλοντική χρήση. Το διεθνές εμπόριο ηλιακής και αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας 

στο μέλλον, πιθανότατα θα περιλαμβάνει πιο αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 

χωρών (παραγωγού-καταναλωτή) απ' ότι οι μονόδρομες σχέσεις στο εμπόριο φυσικού 

αερίου και πετρελαίου. Πολλές χώρες θα παράγουν στο εσωτερικό τους μεγάλο μέρος 

της ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνουν και θα συναλλάσσονται με γειτονικές 
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χώρες για να εξισορροπήσουν τα δίκτυά τους έναντι της διαλείπουσας ηλιακής και 

αιολικής ενέργειας. Με δεδομένα την αποκεντρωμένη, αμφίδρομη και περιορισμένη 

κλίμακα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι η χρήση των διασυνοριακών 

διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελούν επί το πλείστον ακατάλληλο εργαλείο για 

την άσκηση γεωπολιτικών πιέσεων (Lilliestam and Ellenbeck, 2012) (Scholten και 

Bosman, 2018) (Overland, 2019). 

  

3.4. ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 

Μελετητές έχουν εγείρει ζητήματα κυβερνοασφάλειας που σχετίζονται με την 

υποδομή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μικρός αριθμός από τις δημοσιευμένες 

μελέτες βασίζονται σε εμπειρικά στοιχεία ή λεπτομερείς τεχνικές προσέγγισης κατά τις 

οποίες συμπεραίνεται ότι η υψηλή εξάρτηση από πολύπλοκα συστήματα ελέγχου 

ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να διευκολύνει τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η 

ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβαίνει ταυτόχρονα με την 

ψηφιοποίηση, η οποία συμβάλει αποτελεσματικά  στη διατήρηση της ισορροπίας των 

δικτύων, ακόμη και όταν μεγάλος αριθμός παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

αυξομειώνει  την παραγωγή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (Canzler et al., 2017). 

Η ψηφιοποίηση του εν λόγω τομέα προκάλεσε την ανησυχία των ακαδημαϊκών, 

των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ότι 

τρομοκράτες ή υπηρεσίες εχθρικών χωρών ενδέχεται να παραβιάσουν τα ηλεκτρονικά 

δίκτυα που ελέγχουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Hielscher and Sovacool, 2018). 

Ωστόσο, η αποκεντρωμένη και η μικρής κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, συμβάλει στη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο (Mansson,2015). 

Επισημαίνεται ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που ενέχονται 

στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν αφορούν ειδικά τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Αυτοί οι κίνδυνοι επηρεάζουν όλες τις υποδομές που είναι συνδεδεμένες στο 

διαδίκτυο και διαθέτουν ψηφιακές πλατφόρμες. Στην σημερινή εποχή έχει 

ψηφιοποιηθεί επίσης ο έλεγχος των πλατφόρμων και των αγωγών πετρελαίου και 
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φυσικού αερίου, η ναυσιπλοΐα δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG), τα διυλιστήρια και οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. 

Επομένως, είναι αμφίβολο εάν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές προσφέρονται για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε μεγαλύτερο 

βαθμό σε σχέση με αυτό άλλων τομέων (Overland, 2019). 

Όσοι εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων ηλεκτρικής 

ενέργειας σε σεμινάρια και συνέδρια επικαλούνται συχνά την περίπτωση μιας 

κυβερνοεπίθεσης εναντίον τριών εταιρειών διανομής ενέργειας στην Ουκρανία το 2015 

(Overland et al., 2016). Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν να διακοπεί η 

λειτουργία των ηλεκτρικών υποσταθμών σε τριάντα τοποθεσίες στη Δυτική Ουκρανία 

για σχετικά βραχύ χρονικό διάστημα (Zetter, 2016). Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

Ουκρανία ήταν μια ειδική περίπτωση, που περιελάβανε πεπαλαιωμένες υποδομές, 

υψηλό επίπεδο διαφθοράς, στρατιωτικές συγκρούσεις με τη Ρωσία και εξαιρετικές 

δυνατότητες ρωσικής διείσδυσης λόγω των ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. 

 

3.5. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ  

Τα γεωγραφικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διοχέτευσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαφέρουν θεμελιωδώς από εκείνα του άνθρακα, του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα διαφορετικά αυτά χαρακτηρίστηκα 

συνεπάγονται ορισμένες επιπτώσεις στις διακρατικές ενεργειακές σχέσεις και θα 

απαιτήσει έγκαιρη προσοχή εάν τα κράτη θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και 

να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις (Scholten et al., 2020). 

Στην αναδυόμενη εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η γεωπολιτική  

επιρροή θα αυξηθεί στα κράτη που διαθέτουν αυτές σε επάρκεια, επιτυγχάνουν 

ενεργειακή αυτάρκεια και σημειώνουν σημαντικές επιδόσεις στις εξαγωγές ενέργειας. 

Για παράδειγμα, η ΕΕ θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη γεωγραφική της εγγύτητα με 

την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και τις δεκαετίες σχέσεων που βασίζονται στο εμπόριο 

πετρελαίου, συμβάλλοντας παράλληλα στη δυνατότητά τους να παράγουν ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου (Cienski and 
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Hernandez, 2020). Η υποστήριξη της ΕΕ για την ενεργειακή μετάβαση των χωρών 

παραγωγών ορυκτών καυσίμων θα ενίσχυε τις διμερείς σχέσεις τους και θα προωθούσε 

νέες μορφές συνεργασίας όπως το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογιών κ.α. 

(Usman et al., 2021). Αντίθετα θα απωλέσουν μέρος της ενεργειακής τους επιρροής οι 

χώρες που υστερούν στις ανανεώσιμες πηγές και εξακολουθούν να είναι δεσμευμένες 

σε προμήθειες υδρογονανθράκων και ανήμπορες να καρπωθούν πλήρως τα πολιτικά και 

οικονομικά οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Stegen, 2018). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει σχετική μελέτη με αντικείμενο τα γεωπολιτικά κέρδη και 

τις ζημιές που ενδέχεται να βιώσουν οι χώρες μετά από μια πλήρη μετάβαση στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στηριζόμενη σε έναν δείκτη με την επωνυμία «GeGaLo» 

(ΕΙΚΟΝΑ 3). Ο εν λόγω δείκτης συμπεριλαμβάνει μεταβλητές που χαρακτηρίζουν κάθε 

κράτος και εξαρτώνται  από την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, τα αποθέματα, τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την διακυβέρνηση, τις συγκρούσεις κ.α. Ως 

συμπεράσματα της έρευνας προέκυψαν τα εξής: α) τα περισσότερα κράτη ως 

εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων είναι πιθανό να βιώσουν μεγάλα γεωπολιτικά κέρδη με 

την εξασφάλιση της ενεργειακής τους αυτάρκειας και β) τα περισσότερα κράτη ως 

εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο θα βιώσουν μια αποδυνάμωση των γεωπολιτικών 

τους θέσεων που σχετίζονται με την ενέργεια (Overland et al, 2019). 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Συγκριτικό διάγραμμα επιλεγμένων χωρών με ανάλυση ευαισθησίας στις 
πέντε διαφορετικές μεταβλητές, FFR= αποθέματα ορυκτών καυσίμων, FFD = εξάρτηση 
από ορυκτά καύσιμα, RES = ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, G = διακυβέρνηση C = 
σύγκρουση. Πηγή: (Overland et al., 2019). 

 

Η πορεία του παγκόσμιου συστήματος ενέργειας προς την ενεργειακή μετάβαση 

επηρεάζεται πέρα από τους κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες και από τα διεθνή 

γεγονότα, όπως η πρόσφατη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, τα οποία 

μπορούν να δράσουν τόσο ως καταλύτες όσο και ως τροχοπέδη στην εξέλιξη της.  

 

4. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗ 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. 

  

Την 24 Φεβρουαρίου 2022 σημειώθηκε στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία, η οποία αναστάτωσέ τις αγορές, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου στα υψηλότερα επίπεδά της τελευταίας δεκαετίας και μετέβαλε τους 

γεωπολιτικούς συσχετισμούς. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

με τίτλο «Global Economic Prospects», η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιδείνωσε την 

οικονομική κατάσταση από την πανδημία του COVID-19 και μεγέθυνε την επιβράδυνση 

της παγκόσμιας οικονομίας. Η εν λόγω έκθεση αναλύει το τρόπο με τον οποίο οι 

επιπτώσεις του πολέμου στις αγορές ενέργειας θολώνουν τις προοπτικές της 

παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε σε άνοδο των τιμών σε ένα 

ευρύ φάσμα εμπορευμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια. Οι υψηλότερες τιμές της 

ενέργειας μειώνουν τα πραγματικά εισοδήματα, αυξάνουν το κόστος παραγωγής και 

περιορίζουν τη μακροοικονομική πολιτική, ιδίως στις χώρες εισαγωγής ενέργειας (The 

World Bank, 2022). 

Στα παρασκήνια της ρωσικής εισβολής και της επιβολής κυρώσεων, 

διαδραματίζεται μια οικονομική διαμάχη μεταξύ των χωρών της Δύσης και της Ρωσίας 

με παγκόσμιο αντίκτυπο. Η έκβαση της οικονομικής διαμάχης θα κριθεί από την 

αποτελεσματικότητα των κυρώσεων, η οποία θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα 

αντικατάστασης της ρωσικής ενέργειας, κυρίως για τις χώρες της ΕΕ. Η αντικατάσταση 

της ενέργειας δύναται να εξελιχθεί σε δύο στάδια: α) βραχυπρόθεσμα κυρίως μέσω της 
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εύρεσης νέων προμηθευτών ενέργειας και β) μακροπρόθεσμα μέσω την 

ανθρακοποίησης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην περίπτωση που οι 

κυρώσεις καταστούν αποτελεσματικές, η Ρωσία θα απωλέσει μεγάλο μέρος της 

γεωπολιτικής ισχύος που ασκεί περιφερειακά μέσω της εργαλειοποίησης της ενέργειας, 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση αυτή θα αναδειχθεί ως παγκόσμια ενεργειακή δύναμη. 

Οι κυβερνήσεις για να προσπεράσουν τις προαναφερόμενες δυσμενείς εις βάρος τους 

καταστάσεις στηρίζονται σε νέες στρατηγικές, συμμαχίες και επενδύσεις, οι οποίες από 

την πλευρά τους δύνανται να συμβάλουν στην μεταβολή του παγκόσμιου γεωπολιτικού 

χάρτη καθώς και της δυναμικής της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως 

εξής: 

4.1.  ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανάγκασε τα κράτη, σε περιφερειακό και 

παγκόσμιο επίπεδο, να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές, οι οποίες σύμφωνα με τις 

πρώτες ενδείξεις, διαφαίνεται να διακατέχονται από την κοινή αρνητική στάση απέναντι 

στην ρωσική επιθετικότητα και την επιδίωξη της αποκατάστασης της ενεργειακής 

ασφάλειας μέσω της ενεργειακής διαφοροποίησης και της προώθησης της μετάβασης 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως εξής: 

Α) Την 8 Μαρτίου 2022, η Γερμανική Εθνική Ακαδημία Επιστημών «Leopoldina» 

εκπόνησε Έκθεση στην οποία περιγράφονται στρατηγικές και πιθανούς τρόπους 

αντικατάστασης του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ε.Ε. 

λαμβάνοντας υπόψη βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πτυχές 

της. Η εν λόγω Έκθεση βασίζεται στα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που παρέχει, 

μεσοπρόθεσμα η ενεργειακή μετάβαση και μακροπρόθεσμα ο στόχος της δημιουργίας 

ενός ανθεκτικού, κλιματικά ουδέτερου ενεργειακού συστήματος εντός της Ευρώπης. Η 

Έκθεση ισχυρίζεται ότι ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα η γερμανική οικονομία 

θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο ενδεχόμενο που σταματήσουν οι εισαγωγές ρωσικού 

φυσικού αερίου από την Ρωσία. Ωστόσο, προσδιορίζεται ο ερχόμενος χειμώνας ως 

κρίσιμο χρονικό σημείο συμφόρησης των ενεργειακών αναγκών και προτείνεται η 

ανάπτυξη μιας δέσμης μέτρων με στόχο τον περιορισμό και μετριασμό των αρνητικών 

οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. 
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Εκτιμάται ότι η υφιστάμενη κατάσταση απαιτεί μια πιο προορατική προσέγγιση 

για την αναδιάρθρωση του ενεργειακού συστήματος, η οποία σύμφωνα με την Έκθεση 

μπορεί να επιτευχθεί με την διαφοροποίηση του εφοδιασμού και την σταδιακή 

αντικατάσταση της ενέργειας με ανανεώσιμες  πηγές. Κρίνεται απαραίτητο το πολιτικό, 

νομοθετικό και οικονομικό πλαίσιο για το νέο ενεργειακό σύστημα  να καθοριστεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ των οποίων ο ενεργειακός εφοδιασμός 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία θα πρέπει να πρωτοστατήσει, αλλά η ΕΕ 

πρέπει να ληφθεί υπόψη εξαρχής ως σύνολο σε οποιοδήποτε σχέδιο. Τα προτεινόμενα 

μέτρα διαχωρίζονται σε τρείς φάσεις, στα άμεσα βήματα, την μεσοπρόθεσμη δράση και 

τα μακροπρόθεσμα μέτρα Ειδικότερα: α) Άμεσα βήματα. Η προμήθεια της ΕΕ με 

υγροποιημένο αέριο (LNG) από την παγκόσμια αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 

διαπραγματεύσεων με χώρες όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα. Η 

αυστηρότερη κρατική ρύθμιση της δομής και της χρήσης των ιδιωτικών διαχειριζόμενων 

υποδομών μεταφοράς. Η αντικατάσταση του φυσικού αερίου με άνθρακα στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθεια της ποσότητας  άνθρακα που απαιτείται. Οι 

άμεσες προσπάθειες για εξοικονόμηση φυσικού αερίου και πλήρωση των 

αποθηκευτικών χώρων ως χειμερινά αποθέματα. Η συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ. 

Η αποζημίωση για νοικοκυριά με χαμηλά και μέσα εισοδήματα και φορολογικές 

ελαφρύνσεις για τις ενεργειακές  ανάγκες των επιχειρήσεων. β) Μεσοπρόθεσμη δράση. 

Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού αποθέματος ενέργειας. Η επέκταση της 

χωρητικότητας των υποδομών αποθήκευσης LNG και ενσωμάτωση επαρκών τερματικών 

στα δίκτυα τροφοδοσίας. Η προοπτική καταλληλόλητας της υποδομής για την επέκταση 

του LNG και της χρήσης υδρογόνου. Η αναβάθμιση του δικτύου φυσικού αερίου για να 

επιτρέψει μεγαλύτερη δυνατότητα σημείων εισροής και  γ) Μακροπρόθεσμα μέτρα. Η 

επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, ιδίως 

μέσω της επέκτασης των υποδομών με έμφαση στην  ανάπτυξη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (German National Academy of Sciences, 2022).  

Β) Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι πρώτες μεγάλες χώρες που 

απαγόρευσαν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, χωρίς να εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από αυτές, σε αντίθεση με  την ισχυρή ενεργειακή εξάρτηση της  Ευρώπης 

(Meredith and Pepper, 2022). 
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Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και επέβαλλε δέσμες 

κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στο σύνολο τους οι κυρώσεις καταρτίστηκαν σε συντονισμό 

με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, έτσι ώστε να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Ρωσία  με 

σκοπό την  υπονόμευση της ικανότητας της να διεξάγει πόλεμο. Μεταξύ άλλων τομέων, 

επιβλήθηκαν κυρώσεις στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των μεταφορών, της 

τεχνολογίας και της άμυνας. Ειδικότερα, για τον τομέα της ενέργειας επιβλήθηκαν: α) η 

σταδιακή κατάργηση των ρωσικών εισαγωγών άνθρακα έως τον Αύγουστο του 2022, β) 

η πλήρης απαγόρευση των εισαγωγών από θαλάσσης ρωσικού αργού πετρελαίου και 

προϊόντων πετρελαίου. Η απαγόρευση αυτή συμπεριλάμβανε το 90% των τρεχόντων 

εισαγωγών πετρελαίου στην Ε.Ε. από τη Ρωσία, γ) η απαγόρευση εξαγωγής ειδών και 

τεχνολογίας του τομέα διύλισης πετρελαίου προς την Ρωσία και δ) η απαγόρευση 

επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας (European Commission, 2022a). 

Στις 18 Μαΐου 2022 κατόπιν των επιβαλλόμενων κυρώσεων της ΕΕ στην Ρωσία, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το στρατηγικό σχέδιό «REPowerEU», το οποίο 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ δύναται να εξαλείψει την εξάρτησή της από τα 

ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Το σχέδιο αυτό δρα συμπληρωματικά στις κυρώσεις και 

εστιάζει κυρίως σε μια τακτική και οικονομικά προσιτή φάση εξόδου από την χρήση του 

ρωσικού φυσικού αερίου, έως το 2027. 

Το σχέδιο καλύπτει τέσσερις βασικούς τομείς, της ενεργειακής απόδοσης και της 

εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού, της 

επιτάχυνσης της μετάβασης στην χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των 

επενδύσεων -μεταρρυθμίσεων. 

Ειδικότερα, για την επιτάχυνση στην μετάβαση στις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας 

επιδιώκει την άμεση έναρξη έργων για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών με την 

επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης. Το  «REPowerEU» δίνει έμφαση στην 

επιτάχυνση των πράσινων τεχνολογιών, από τα ηλιακά φωτοβολταϊκά έως τα αιολικά, 

και τις αντλίες θερμότητας έως το  πράσινο υδρογόνο  και προτείνει να αυξηθεί ο 

βασικός στόχος της ΕΕ για το 2030 για τις ΑΠΕ από 40% σε 45%.  

Η εφαρμογή του Σχεδίου θα οδηγήσει την Ευρώπη πιο κοντά στην 

ανεξαρτητοποίηση της από τη ρωσική ενέργεια έως το 2027, ενώ θα επιταχύνει επίσης 

τον πράσινο μετασχηματισμό της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η επίτευξη των 
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στόχων του «REPowerEU» απαιτεί πρόσθετη επένδυση 210 δισεκατομμυρίων ευρώ από 

τώρα έως το 2027, ενώ θα εξοικονομούσε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε 

μειωμένες εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (European Commission, 2022b) (Tagliapietra, 

2022). 

Γ) Στις 18 Μαΐου 2022, στο Κιγκάλι της Ρουάντα έλαβε χώρα διεθνές Φόρουμ με 

την επωνυμία «Sustainable Energy for All» (SEforALL) στο οποίο συμμετείχαν και 

ευρωπαίοι εκπρόσωποι της Ενεργειακής Εταιρικής Σχέσης Αφρικής-ΕΕ (AEEP). Κατά τη 

διάρκεια του Φόρουμ, υπουργοί και αξιωματούχοι  από τη Λαϊκή Δημοκρατία του 

Κονγκό, τη Γκάνα, την Κένυα, το Μαλάουι, το Μαρόκο, τη Νιγηρία, τη Ρουάντα, τη 

Σενεγάλη, την Ουγκάντα και τη Ζιμπάμπουε συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις 

απαιτήσεις για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση στην Αφρική (Africa – EU Energy 

Partnership, 2022a).  

Αρχικά, οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ συμφώνησαν ότι η ρωσική επιθετικότητα 

στην Ουκρανία συνέβαλε στην ανάδειξη της σημασίας της διαφοροποίησης του 

ενεργειακού εφοδιασμού και της αύξησης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Εν συνεχεία, μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν επιπτώσεις που είχε ο 

πόλεμος στην Ουκρανία για την αφρικανική ενεργειακή μετάβαση, την αλλαγή στις τιμές 

των ορυκτών καυσίμων και την αυξανόμενη πίεση στις προμήθειες φυσικού αερίου και 

πετρελαίου. Από μερίδα των συμμετεχόντων προσδιορίστηκε η δυνατότητα της 

ενεργειακής πρόσβασης ως κύριο μέλημα για την Αφρική, ενώ αντίστοιχα, η ενεργειακή 

μετάβαση για την Ευρώπη. Επίσης, διατυπώθηκε η άποψη ότι η τρέχουσα ενεργειακή 

κρίση χρησιμεύει ως μοναδική ευκαιρία για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης μεταξύ 

Αφρικής και Ευρώπης καθώς και η αναγκαιότητα της θέσπισης ενός ισχυρού 

ρυθμιστικού πλαισίου που θα καθορίζει  τις  επενδύσεις τόσο του δημοσίου όσο και του 

ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης. 

Σχετικό ανακοινωθέν με τα αποτέλεσμα το Φόρουμ περιέχει τις βασικές αρχές για 

την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών και την προσπάθεια προς την οικονομική 

ευημερία στην Αφρική. Με το ανακοινωθέν, η Ρουάντα και οι άλλες εκπροσωπούμενες 

χώρες καλούν τους κυβερνώντες των αφρικανικών κρατών να ευθυγραμμιστούν με τις 

αρχές μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης στην Αφρική και να μετατρέψουν τις 

δεσμεύσεις τους σε πράξεις 
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Επισημαίνεται ότι η Ενεργειακή Εταιρική Σχέση Αφρικής-ΕΕ ιδρύθηκε με σκοπό να 

διερευνά τους τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εκμετάλλευση του 

τεράστιου δυναμικού της αιολικής ενέργειας της Αφρικής. Ειδικότερα, η Αφρική και η 

Ευρώπη συνεργαζόμενες μπορούν να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα εταιρική τους σχέση 

και να εξασφαλίσουν τη συμβολή της αιολικής ενέργειας στους στόχους για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εν λόγω Εταιρική Σχέση εργάζεται με σκοπό να 

εξασφαλίσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, που 

επικεντρώνεται στην επίτευξη  συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την βελτίωση 

της δικτυακής υποδομής και της συνεχούς ανάπτυξης της δυναμικότητας. Η πρόσβαση 

σε προσιτές και αξιόπιστες ενεργειακές υπηρεσίες εξακολουθεί να αποτελεί βασική 

πρόκληση σε μεγάλα τμήματα της Αφρικής. Το 2017, περισσότεροι από 570 

εκατομμύρια άνθρωποι στην υποσαχάρια Αφρική εξακολουθούσαν να ζουν χωρίς 

πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Υπολογίζεται ότι με τους τρέχοντες ρυθμούς 

ηλεκτροδότησης και δημογραφίας, 585 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή δεν θα 

έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια το 2030 (The Africa-EU Partnership, 2022b). 

Δ) Τον Μάϊο του 2022 συναντήθηκαν οι υπουργοί Ανάπτυξης της G7 καθώς και οι 

υπουργοί Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στο Βερολίνο της Γερμανίας, ενόψει 

της Συνόδου Κορυφής της G7. 

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, αρχικά, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στους στόχους 

της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, της Ατζέντας Δράσης της Αντίς 

Αμπέμπα και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή εν μέσω  των διεθνών 

εξελίξεων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία σε όλο τον κόσμο 

(European Council, 2015) (The World Bank, 2015). 

Εν συνεχεία, σε κοινό τους ανακοινωθέν αναγνώρισαν τις ταυτόχρονες κρίσεις  

που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, οι οποίες προκαλούνται από τις συγκρούσεις, την 

κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την απώλεια βιοποικιλότητας, 

τη φτώχεια, την επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια και την πανδημία COVID-19 και 

δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν την διευρυμένη, χωρίς αποκλεισμούς διεθνή 

συνεργασία. Οι υπουργοί καταδίκασαν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως 

αδικαιολόγητο, απρόκλητο και παράνομο επιθετικό πόλεμο, εκφράζοντας την ανησυχία 
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τους για τις εκτεταμένες οικονομικές, κοινωνικές συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια 

και της πολιτικές συνέπειες τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ακολούθως, σε ανακοινωθέν των υπουργών για το Κλίμα, την Ενέργεια και το 

Περιβάλλον, επισημάνθηκε η σημασία της επίτευξης της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη στο σύνολό της και δεσμεύθηκαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για τη 

μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι 

υπουργοί της G7, μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκαν  να καταργήσουν σταδιακά την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και να επιτύχουν τομείς ηλεκτρικής 

ενέργειας, κυρίως απανθρακοποιημένους, έως το 2035 και να διπλασιάσουν την  

χρηματοδότηση, για την προστασία του κλίματος και την μετάβαση της ενέργειας, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2025 (G7 και Germany, 2022).  

Ε) Τον Ιούνιο του 2022, φιλοξενήθηκε στο Schloss Elmau της Βαυαρίας στη 

Γερμανία,  η Σύνοδος Κορυφής της G7, με την συμμετοχή της ΕΕ. Η Σύνοδος Κορυφής 

αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας εν μέσω των διεθνών ταραχών. Η γερμανική 

Προεδρία προσκάλεσε επίσης ηγέτες από την Αργεντινή, την Ινδία, την Ινδονησία, τη 

Νότια Αφρική και τη Σενεγάλη προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιμέρους 

συνεδριάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής (European Council, 

2022a). 

Ως κοινοί στόχοι της G7 και της Ε.Ε. καθορίστηκαν η ανακοπή της επιθετικότητας 

της Ρωσίας και η προστασία της οικονομίας των χωρών. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης 

συνόδου, οι ηγέτες της G7 συζήτησαν ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων: α) η 

περίπτωση της Ουκρανίας, β) η επίτευξη της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας, 

γ) η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος και δ) οι επενδύσεις για ένα 

καλύτερο μέλλον. 

α) Η περίπτωση της Ουκρανίας. Οι ηγέτες της G7 δήλωσαν σταθερά προσηλωμένοι 

στη στήριξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας μέσω διεθνούς σχεδίου. Οι χώρες της 

G7 δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν να επιβάλλουν αυστηρές και συνεχείς κυρώσεις στη 

Ρωσία προκειμένου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Επισημάνθηκε ότι πέρα από τις 

άμεσες επιπτώσεις του πολέμου, η επιθετικότητα της Ρωσίας εμποδίζει την παγκόσμια 

ανάκαμψη και επιδεινώνει δραματικά την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόσβαση σε 

τρόφιμα παγκοσμίως. Για το σκοπό αυτό, οι χώρες της G7 δήλωσαν ότι παραμένουν 
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σταθερές στη συντονισμένη επιβολή  κυρώσεων για όσο διάστημα κριθεί  απαραίτητο, 

ενεργώντας ενιαία σε κάθε στάδιο, με σκοπό  να ασκήσουν οικονομικές πιέσεις στην 

Ρωσία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση της G7 για την υποστήριξη της 

Ουκρανίας καθώς δέχθηκε με ικανοποίηση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

να χορηγήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η G7 

δεσμεύτηκε να συνεχίσει να παρέχει οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και 

διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί. Επίσης, η G7, 

δεσμεύτηκε να επιδείξει παγκόσμια ευθύνη και αλληλεγγύη, να εργασθεί για την 

αντιμετώπιση των διεθνών επιπτώσεων της επιθετικότητας της Ρωσίας, ειδικά στις πιο 

ευάλωτες χώρες (European Council, 2022b). 

β) Η επίτευξη της ενεργειακής και επισιτιστικής ασφάλειας. Ο πόλεμος της Ρωσίας 

στην Ουκρανία επιδεινώνει δραματικά την ενεργειακή ασφάλεια και την δυνατότητα 

πρόσβασης σε τρόφιμα παγκοσμίως. Οι ηγέτες της G7 δεσμεύτηκαν να λάβουν άμεσα 

μέτρα για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της αύξησης των 

τιμών. Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να καταργήσουν σταδιακά την εξάρτησή 

τους από τη ρωσική ενέργεια, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι προκαθορισμένοι στόχοι για 

την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. 

γ) Η προστασία για το Κλίμα και το περιβάλλον. Οι ηγέτες της G7 ενέκριναν την 

προοπτική μιας διεθνούς συνεργασίας για το κλίμα, η οποία θα επικεντρωθεί στην 

ανάληψη επείγουσας, φιλόδοξης και χωρίς αποκλεισμούς δράσης για τον περιορισμό 

της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 °C και στην επιτάχυνση της εφαρμογής της 

συμφωνίας του Παρισιού. Στο πλαίσιο της προστασίας του κλίματος και του 

περιβάλλοντος οι ηγέτες της G7 δεσμεύτηκαν για έναν οδικό τομέα απαλλαγμένο σε 

υψηλό βαθμό από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2030, έναν τομέα ηλεκτρικής 

ενέργειας απαλλαγμένο πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό από ανθρακούχες εκπομπές έως το 

2035 και παροχή προτεραιότητας στην επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης της 

εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα. 

δ) Επένδυση σε ένα καλύτερο μέλλον. Οι ηγέτες της G7 επανεξέτασαν την πρόοδο 

της σύμπραξής στους τομείς των υποδομών και των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, οι 

ηγέτες της G7 συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Με 

βάση την υφιστάμενη εταιρική σχέση τους με τη Νότια Αφρική, θα εργαστούν για νέες 
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συμπράξεις για δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με την Ινδονησία, την Ινδία, την Σενεγάλη 

και το Βιετνάμ. 

Επισημαίνεται ότι, τον Νοέμβριο του 2021 στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 

την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), οι κυβερνήσεις της Νότιας Αφρικής, με τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση,  ανακοίνωσαν μια νέα φιλόδοξη Σύμπραξη με την επωνυμία «Just 

Energy Transition Partnership» (JETP). Η Σύμπραξη είχε στόχο την υποστήριξη της  

Νότιας Αφρικής στην προσπάθεια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές,  στο 

πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης 

προς καθαρότερες πηγές ενέργειας (United Nations,2022). 

 

4.2. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

Η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών επλήγη από τις συνέπειες του πολέμου στην 

Ουκρανία με αποτέλεσμα να αναζητούνται νέα ενεργειακά αποθέματα προκειμένου 

αντικατασταθούν τα ρωσικά καύσιμα και να μειωθούν  οι τιμές στην ενέργεια. Η ανάγκη 

αντικατάστασης των καυσίμων προκάλεσε μια σειρά από διπλωματικές επαφές που 

συνέβαλαν στην ανάδειξη νέων συμμαχιών στον ενεργειακό τομέα ή στην προοπτική 

βελτίωσης των ήδη διαταραγμένων διμερών σχέσεων μεταξύ κρατών, ως εξής: 

Α) Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήδη από την περίοδο που διαφαίνονταν οι επιθετικές 

βλέψεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία, απέστειλε ποσότητες υγροποιημένου φυσικού 

αερίου στην ΕΕ και ενήργησε προς την εύρεση ενεργειακών αποθεμάτων από άλλες 

χώρες, παραγωγούς ορυκτών καυσίμων, προκειμένου συγκρατηθούν οι τιμές της 

ενέργειας και να ανακοπεί η επιθετικότητά της Ρωσίας. Εν συνέχεια, με την εισβολή 

στην Ουκρανία η Κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Ρωσία και ενήργησε προς 

αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 

και Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι ενεργοποιήθηκαν προκειμένου να εξοικονομηθούν 

καύσιμα προς εφοδιασμό της ΕΕ, πέραν της εγχώριας εξόρυξης των ΗΠΑ, 

πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις. 

Στις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ο Πρόεδρος των Η.Π.Α 

συνομίλησε με τον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις 
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και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (White House, 2022a). Μεταξύ άλλων, 

αναφέρθηκε από τον Προέδρο των ΗΠΑ το ενδεχόμενο αύξησης των εξαγωγών 

καυσίμων από την Σαουδική Αραβία προκειμένου αποσυμπιεστούν οι οικονομίες λόγω 

των ιδιαίτερα υψηλών τιμών που επικρατούσαν στην παγκόσμια αγορά, με αρνητική 

απάντηση από την πλευρά του Βασιλιά. Η άρνηση του Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας 

για αύξηση των εξαγωγών σχολιάστηκε ως επίθεση κατά των δημοκρατικών 

κυβερνήσεων της Δύσης, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η εν λόγω άρνηση έχει 

πολιτικά κίνητρα και πρότεινε ως λύση τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(Klippenstein, 2022). 

Από τον Μάιο η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης 

ορισμένων ενεργειακών κυρώσεων εις βάρους της Βενεζουέλας για να ενθαρρύνει τις 

συνεχιζόμενες πολιτικές συζητήσεις μεταξύ του προέδρου της και της αντιπολίτευσης. 

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναζητούν τις κατάλληλες συνθήκες  έτσι ώστε να επιτραπεί στη 

Βενεζουέλα η παραγωγή περεταίρω ποσοτήτων πετρελαίου και η διάθεσή τους στην 

διεθνή αγορά, με σκοπό να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία (Bertrand 

and Liptak,2022). 

Β) Τον μήνα Μάρτιο του 2022 οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ανακοινώνουν την συνεργασία τους  για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα 

ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Ο σκοπός της συνεργασίας συνίσταται στην ενεργειακή 

ασφάλεια για την Ουκρανία και την ΕΕ, υποστηρίζοντας παράλληλα τον στόχο της 

Ευρώπης να τερματίσει την εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Ως 

πρωταρχικοί  στόχοι για την επίτευξη του σκοπού καθορίζονται οι εξής: α) η 

διαφοροποίηση των προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ευθυγράμμιση με 

τους κλιματικούς στόχους και β) η μείωση της ζήτησης για φυσικό αέριο (White House, 

2022b). 

Ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκαν ότι θα 

καταβάλουν προσπάθειες για τη μείωση της έντασης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου σε όλες τις νέες υποδομές  LNG  και της κατασκευής καθαρών πηγών 

υδρογόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ 

για την εξασφάλιση, τουλάχιστον έως το 2030, ζήτηση για περίπου 50 bcm/έτος 
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πρόσθετου LNG των ΗΠΑ που να συνάδει με τους κοινούς καθαρούς μηδενικούς 

στόχους.  

Επίσης, τα δύο μέλη προκειμένου μειώσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο δήλωσαν 

ότι θα δεσμεύσουν βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού 

τομέα, και θα αναπτύξουν άμεσες συστάσεις για τη μείωση της συνολικής ζήτησης του, 

επιταχύνοντας την ανάπτυξη μέτρων καθαρής ενέργειας στην αγορά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανακοίνωση παρουσιάζει το σημείο όπου τονίζεται ότι 

οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ, ως παγκόσμιοι ηγέτες στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, θα εργαστούν για να επισπεύσουν τον σχεδιασμό και την έγκριση έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών όπου και οι δύο υπερέχουν, όπως η υπεράκτια 

παραγωγή αιολικής ενέργειας. Τα προαναφερόμενα μέλη δεσμεύτηκαν ότι θα 

συνεχίσουν να συνεργάζονται για να προωθήσουν την παραγωγή και τη χρήση καθαρού 

υδρογόνου με σκοπό να  αντικαταστήσουν  τα ορυκτά καύσιμα και να μειώσουν τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, παρέχοντας τεχνολογία και υποστηρικτικές 

υποδομές. 

Τον μήνα Ιούνιο του 2022 σε κοινή δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ και της 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι οι δύο χώρες  θα 

εντείνουν τη συνεργασία τους για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου παγκοσμίως μέσω 

της «Global Methane Pledge Energy Pathway» με σκοπό να επιτύχουν τις μειώσεις των 

εκπομπών στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προωθώντας τόσο την 

πρόοδο για την προστασία του κλίματος, όσο και την ενεργειακή ασφάλεια. 

Επισημάνθηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ, η ΕΕ και περισσότερες από 100 χώρες εγκαινίασαν την 

Παγκόσμια Δέσμευση Μεθανίου (GMP), για τη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών 

μεθανίου τουλάχιστον κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020. 

Επισημαίνοντας ότι μετά τις πρόσφατες προσθήκες της Αιγύπτου, του Κοσσυφοπεδίου, 

της Μολδαβίας, του Ομάν, του Κατάρ, του Τρινιντάντ και Τομπάγκο και του 

Ουζμπεκιστάν, συνολικά 120 χώρες έχουν πλέον εγκρίνει την κίνηση, 

αντιπροσωπεύοντας τις μισές παγκόσμιες εκπομπές μεθανίου και σχεδόν τα τρία 

τέταρτα της παγκόσμιας οικονομίας (European Commission, 2022c) (White House, 

2022c). 
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Γ) Εκτός από τις επιπτώσεις στον τομέα της ενέργειας που αναλύθηκαν παραπάνω,  

η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πυροδότησε και εξελίξεις στις διεθνείς συμμαχίες. 

Από τον δυτικό κόσμο θεωρήθηκε ως άνοδος του αυταρχισμού και μια απειλή για την 

παγκόσμια δημοκρατία, ενώ από την πλευρά της Ρωσίας ως  μια αποτρεπτική κίνηση 

προς τις φιλοδοξίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για διεύρυνση. Σύμφωνα με τις πρώτες 

εξελίξεις διαφαίνεται η άνοδος της γεωπολιτικής ισχύος  της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, εις βάρος 

αυτής της Ρωσίας διότι: α) Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 

23/06/2022, οι ηγέτες της ΕΕ χορήγησαν στην Ουκρανία και τη Δημοκρατία της 

Μολδαβίας  καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, 

κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την 

εκπλήρωση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στη γνώμη της Επιτροπής για την 

αίτηση προσχώρησής τους (European Commission, 2022d) (Euronews, 2022a) και β) Η 

Φινλανδία και η Σουηδία ολοκλήρωσαν τις ενταξιακές συνομιλίες στο Αρχηγείο του 

ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις 04/07/2022, κατά τις οποίες  οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν 

επίσημα την προθυμία και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις πολιτικές, νομικές 

και στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ (NATO, 2022). 

 

4.3. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη της ενεργειακής μετάβασης αποτελούν οι 

επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, στην περίπτωση που επενδύονται πόροι στον 

τομέα των  ορυκτών καυσίμων, αυτή θα υποστεί κλυδωνισμούς. Στην αντίθετη 

περίπτωση, με τις επενδύσεις να πραγματοποιούνται στον τομέα της πράσινης 

ενέργειας, προφανώς, επιταχύνεται η ενεργειακή μετάβαση και περιορίζεται η 

κλιματική αλλαγή. Κατά το πρόσφατο παρελθόν η Συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η 

οικονομική κρίση, τα μέτρα για τον περιορισμό του COVID-19 καθώς και η πρόσφατη 

εισβολή στην Ουκρανία με τα επακόλουθα αποτελέσματα έχουν επηρεάσει 

ποικιλοτρόπως τις επενδύσεις, ως εξής: 

Α) Η εισβολή στην Ουκρανία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, πέρα από τις 

κυρώσεις των χωρών τις διεθνούς κοινότητας εις βάρος της Ρωσίας, συνέβαλε στην 

επανεξέταση της εξάρτησης και της επιχειρηματικής διασύνδεσης τους με τη Μόσχα 
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από τους δρώντες στον τομέα της ενέργειας. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η BP 

και η Shell, αποχωρούν από τη Ρωσία, εγκαταλείποντας περιουσιακά στοιχεία 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από δεκαετίες επενδύσεων, θέλοντας να 

διασφαλίσουν την φήμη τους. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι εάν οι ενεργειακές εταιρείες 

είναι πρόθυμες να απωλέσουν τεράστια χρηματικά ποσά αποχωρώντας από τη Ρωσία, 

οι βιομηχανίες με πολύ λιγότερες απώλειες σύντομα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά 

τους (Hillstrom, 2022). 

Με την αποχώρησή τους, οι δυτικές ενεργειακές εταιρείες θα στερήσουν από τον 

ενεργειακό τομέα της Ρωσίας τα απαραίτητα κεφάλαια και τεχνογνωσία. Η Ιταλία 

πρόσφατα διέκοψε την χορήγηση δάνειου για την κατασκευή ενός  τερματικού σταθμού 

εξαγωγής φυσικού αερίου με την επωνυμία «Arctic LNG 2», στην Αρκτική (Fonte, 2022). 

Εκτός από την αποχώρηση  των πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου από την Ρωσία, 

σημειώθηκε παράλληλα απόσυρση της υποστήριξης των επενδυτών για τις εγχώριες 

εταιρείες ενέργειας. Το εν λόγω γεγονός υποδηλώνει ότι ο ιδιωτικός τομέας εφαρμόζει 

μέρος του έργου των κυρώσεων. Ισχυρές ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού 

αερίου σημείωσαν απώλειες του 95% της κεφαλαιοποίησής της στο χρηματιστήριο του 

Λονδίνου (Kennedy, 2022). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα με θέμα τις στρατηγικές και τις επενδύσεις των 

μεγάλων πολυεθνικών  εταιρειών πετρελαιοειδών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ως ένα στοιχείο για την εκτίμηση της πορείας της ενεργειακής μετάβασης 

καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο 

στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, εις βάρος των υδρογονανθράκων. Στο πλαίσιο αυτής 

της εργασίας διερευνήθηκε συγκεκριμένα εάν οκτώ μεγάλες πολυεθνικές  εταιρείες 

πετρελαιοειδών μετατρέπονται σε εταιρείες ενέργειας, με την ευρύτερη έννοια. Η 

ποσοτική αξιολόγηση των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι εν λόγω εταιρείες πάνω στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα την κατηγοριοποίησή τους σε δύο 

κύριες διαφοροποιημένες ομάδες, ως εξής: α) Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις 

εταιρείες πετρελαιοειδών, Royal Dutch Shell, Total, BP, Eni και Equinor ως μεγάλες 

εταιρείες, οι οποίες μεταλλάσσονται από  εταιρείες πετρελαιοειδών σε εταιρείες 

ενέργειας και β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις εταιρείες, Exxon Mobil, Chevron και 

Petrobras ως μεγάλες εταιρείες που παραμένουν ως καθαρές εταιρείες πετρελαιοειδών 
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με επίκεντρο τους υδρογονάνθρακες. Εν κατακλείδι το συμπέρασμα της έρευνας 

συνίσταται στο ότι πέντε στις οκτώ μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν πλαισιώσει 

μια στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

επενδύοντας σε αυτές (Pikl, 2019). 

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, διενεργηθείσα ανάλυση αποκαλύπτει επίσης την 

ισχυρή σύνδεση μεταξύ των αποδεδειγμένων αποθεμάτων υδρογονανθράκων που 

διαθέτουν προς εκμετάλλευση οι μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών και των 

στρατηγικών τους για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εταιρείες με λιγότερα 

αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου προς εκμετάλλευση φέρεται να κινούνται 

ταχύτερα προς τον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο να αναπτύξουν 

πιο διαφοροποιημένα και λιγότερο ευμετάβλητα χαρτοφυλάκια. Ενώ οι εταιρείες με 

μεγάλες δεξαμενές αποθεμάτων πετρελαίου, φέρεται να επιλέγουν τη στρατηγική με 

την οποία θα επεκταθούν στη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βραδύτερο 

ρυθμό. Ισχυρισμός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εταιρείες οι οποίες αποσύρθηκαν 

από την εκμετάλλευση των ρωσικών ενεργειακών πόρων υπάρχουν μεγάλες 

πιθανότητες να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Β) Πέρα από της εξελίξεις στην Ρωσία, οι ιδιαίτερα  υψηλές τιμές στην αγορά των 

ορυκτών καυσίμων σε συνδυασμό  με την επικρατούσα αντίληψη μιας δυσοίωνης 

οικονομικής προοπτικής, ανήγαγε την δραστηριότητα της εξόρυξής τους ως μια 

κερδοφόρα επιλογή κυρίως για τις παραδοσιακά πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Στην 

Αφρική, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές απεξάρτησης από 

το ρωσικό φυσικό αέριο, έγειραν προσδοκίες σε χώρες της ηπείρου να προμηθεύσουν 

με ενέργεια την Ευρώπη (Olang et al., 2022). 

Η Σενεγάλη, μια σχετικά οικονομικά αδύναμη  χώρα της Δυτικής Αφρικής, 

σχεδιάζει τη μελλοντική κοινή εκμετάλλευση με τη Μαυριτανία των κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου και πετρελαίου που ανακαλύφθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια στον 

Ατλαντικό. Η κυβέρνηση της Σενεγάλης έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει η παραγωγή 

τον Δεκέμβριο του 2023, αρχικά με ρυθμό 2,5 εκατομμυρίων τόνων υγροποιημένου 

φυσικού αερίου ετησίως και 10 εκατομμυρίων τόνων το 2030. Η κυβέρνηση της χώρας 

έθεσε τα αποθέματα φυσικού αερίου που διαθέτει ως επιλογή της Ευρώπης για την 

αντικατάσταση της εισαγωγής από τη Ρωσία (Energynews, 2022) (Hoije, 2022). 
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Παρόμοιος ενθουσιασμός έχει δημιουργηθεί και στα κράτη της Λατινικής 

Αμερικής, είτε λόγω των ευκαιριών για κέρδος από τις υψηλές τιμές των ορυκτών 

καυσίμων, είτε λόγω της αναζωπύρωσης της ατζέντας για την ενεργειακή ασφάλεια, με 

ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου σε χώρες όπως το Περού 

(Rochadrum, 2022). Επίσης, στην Κολομβία, οι προοπτικές για έσοδα από το πετρέλαιο 

και τον άνθρακα, τις δύο κύριες εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας, έγιναν δεκτές με 

ενθουσιασμό (Suarez, 2022).  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, των Κυβερνήσεων  της Κολομβίας και των ΗΠΑ, 

ο Πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε ότι η χώρα του δύναται να διαθέσει ποσότητα από 

αργό πετρέλαιο στην αγορά των ΗΠΑ, εάν απαιτηθεί, προκειμένου να βοηθήσει στη 

σταθεροποίηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Κατά την συνάντηση ο Πρόεδρος της 

Κολομβίας διευκρίνισε ότι η χώρα του παράγει επί του παρόντος περίπου 890.000 

βαρέλια πετρελαίου την ημέρα με την προοπτική τα επίπεδα παραγωγής να αγγίξουν το 

1 εκατ. στο εγγύς μέλλον (DeLay, 2022).  

Η απότομη αύξηση της τιμής του άνθρακα αναζωογόνησε επίσης το ενδιαφέρον 

για την εξόρυξη του. Το ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση του άνθρακα σχετίζεται 

άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο αποκλεισμός του ρωσικού άνθρακα 

προκάλεσε ζήτηση στην παγκόσμια αγορά για την εξαγωγή του, κυρίως, στην ΕΕ. Ο 

άνθρακας θα μπορούσε επίσης να αντικαταστήσει μέρος της ευρωπαϊκής κατανάλωσης 

φυσικού αερίου (Shonhardt, 2022). Η καύση του άνθρακα αποτελεί  μια σχετικά 

γρήγορη και απλή εναλλακτική λύση, καθώς χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η 

Γαλλία και η Ολλανδία δεν έχουν περιορίσει εντελώς την κατανάλωση άνθρακα και 

έχουν ανοίξει εκ νέου εργοστάσια άνθρακα ως αποτέλεσμα του πολέμου 

(FinancialTimes, 2022). Η διαμορφωθείσα  κατάσταση αντιστρέφει την πτωτική τάση του 

άνθρακα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, δίνοντας μια νέα ώθηση στις χώρες με ορυκτά 

αποθέματα. 

Η Κίνα παρά τη μειωμένη ζήτηση και την υψηλότερη εγχώρια παραγωγή, έχει 

αγοράσει σημαντικές ποσότητες ρωσικού άνθρακα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, 

εκμεταλλευόμενη τις συμφέρουσες τιμές που προσφέρει η Ρωσία σε σχέση με τις 

επικρατούσες διεθνείς τιμές του. Η Ινδονησία, η Ρωσία και η Μογγολία είναι επί του 

παρόντος οι κορυφαίοι εξαγωγείς άνθρακα στην Κίνα. Οι ρωσικές, μέσω θαλάσσης, 
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παραδόσεις άνθρακα στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 55% σε 6,2 εκατομμύρια τόνους τις 

πρώτες 28 ημέρες του Ιουνίου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021 (Tan, 2022). 

Τον μήνα Ιούλιο οι ανησυχίες στις Βρυξέλλες για την πλήρη διακοπή του ρωσικού 

φυσικού αερίου αυξήθηκαν λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης του αγωγού 

«Nord Stream 1». Η ΕΕ προς απάντηση της ρωσικής απειλής για διακοπή του 

εφοδιασμού, φέρεται να σύναψε ενεργειακή συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για την 

αύξηση της ροής φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Νότιου Διαδρόμου 

Φυσικού Αερίου. Οι δύο πλευρές φιλοδοξούν να υποστηρίξουν το διμερές εμπόριο 

φυσικού αερίου, μέσω εξαγωγών προς την Ευρώπη τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων 

κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως έως το 2027, σύμφωνα με  τη υπάρχουσα 

ζήτηση της αγοράς (Euronews, 2022b). 

Γ) Στον αντίποδα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι τομείς των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρόκειται να σημειώσουν τις υψηλότερες αποδόσεις το 

έτος 2022 παρά τις δυσμενείς επικρατούσες συνθήκες, της ακρίβειας και της 

συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ηλιακή, αιολική και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε, παγκοσμίως σε 

εξαιρετικά υψηλές τιμές το έτος 2021 και θα αυξηθεί περαιτέρω το 2022, καθώς οι 

κυβερνήσεις επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να επωφεληθούν από τα οφέλη της 

ενεργειακής ασφάλειας και των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Ειδικότερα, το έτος 2021 στο παγκόσμιο σύστημα ενέργειας προστέθηκαν 295 

γιγαβάτ (GW) ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι 

παγκόσμιες προσθήκες δυναμικότητας αναμένεται να αυξηθούν για το 2022 στα 320 

GW, ποσό περίπου ισοδύναμο με την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την 

κάλυψη της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας ή της συνολικής 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ από φυσικό αέριο. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά 

πρόκειται να συμβάλουν στο 60% της παγκόσμιας αύξησης της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές το 2022, ακολουθούμενη από την αιολική και την υδροηλεκτρική 

ενέργεια. Η υψηλότερη τιμή ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά το 

τρέχον έτος, από ότι αρχικά αυτή αναμένονταν, αποδίδεται στην ισχυρή πολιτική 

υποστήριξής της, στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική 
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Σύμφωνα πάντα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ η αγορά ενέργειας 

διακατέχεται από αβεβαιότητα, η εστίαση των κυβερνήσεων στην ενεργειακή ασφάλεια 

και την οικονομική προσιτότητα, ιδίως στην Ευρώπη, δημιουργεί νέα ώθηση στις 

τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2023 και μετά θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό 

από το αν θα εισαχθούν και θα εφαρμοστούν νέες και ισχυρότερες πολιτικές κατά το 

προσεχές χρονικό διάστημα (ΙΕΑ, 2022e).  

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνήθηκαν οι κύριες προκλήσεις και 

ευκαιρίες που θα κληθούν να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις των κρατών κατά την 

ενεργειακή μετάβαση. Αναλύθηκε ο πολυδιάστατος ενεργειακός τομέας, τόσο από τον 

τρόπο άσκησης της γεωπολιτικής ισχύς των κρατών που διαθέτουν πλούσια αποθέματα 

ορυκτών καυσίμων, όσο και από της γεωπολιτικές μεταβολές που δύναται να επιφέρει 

στο υπάρχον σύστημα η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καταγράφηκαν οι 

πρόσφατες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία και τον τρόπο που αυτές δύνανται να επηρεάσουν την ενεργειακή μετάβαση. 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω εξήχθησαν βασικά συμπεράσματα ως εξής: 

Α) Η φιλελεύθερη προσέγγιση της ΕΕ, για την αγορά ενέργειας, συνίσταται στην 

αντίληψη ότι οι εμπορικοί δεσμοί δημιουργούν ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα, 

προθέσεις τις οποίες προώθησε προς την Ρωσία με τις διαλαμβανόμενες συμφωνίες 

προμήθειας ενέργειας. Στην απέναντι πλευρά η ρεαλιστική προσέγγιση της Ρωσίας, για 

την αγορά ενέργεια, συνίσταται στην αντίληψη ότι η οντότητα που διαθέτει ενέργεια 

αποκτά και γεωπολιτική ισχύς. Με την γεωπολιτική ανάλυση της ρωσικής εισβολής στην 

Ουκρανία και των επιπτώσεών της, διαφαίνεται ότι το μέλλον της Ρωσίας ως επίδοξης 

παγκόσμιας δύναμης φαντάζει δυσοίωνο. Καθώς, η τακτική χρήσης της ενέργειας ως 

εργαλείο επιρροής κατέστησε αυτή αφερέγγυο προμηθευτή και οι στρατηγικές για την 

ενεργειακή διαφοροποίηση και την ενεργειακή μετάβαση  συρρίκνωσαν περαιτέρω την 

γεωπολιτική της ισχύς. Στην περίπτωση της Ρωσίας επισημαίνεται ότι οι 

αμφισβητούμενες σφαίρες επιρροής αποτελούν βασικό στοιχείο της γεωπολιτικής 
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ανάλυσης με σκοπό να αποφευχθεί η εργαλειοποίηση των φιλελεύθερων προσεγγίσεων 

(Boute, 2022). 

Β) Όσον αφορά τις κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες που θα κληθούν να 

διαχειριστούν οι κυβερνήσεις των κρατών κατά την ενεργειακή μετάβαση, εκτιμήθηκε 

ότι δεν  είναι πιθανό οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι κρίσιμες πρώτες ύλες που 

απαιτούνται για την παραγωγή τους, να επιτύχουν μελλοντικά την εξαιρετική 

οικονομική και στρατηγική αξία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η 

προαναφερόμενη πιθανή εξέλιξη θα συμβάλει στη μείωση των οικονομικών 

επιπτώσεων, οπότε και του κινήτρου της εργαλειοποίησης του εφοδιασμού της 

ενέργειας και των κρίσιμων πρώτων υλών προς επίτευξή γεωπολιτικών κερδών.  

Επίσης από την βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι η ενεργειακή μετάβαση θα 

αναδείξει ευνοημένα και μη ευνοημένα κράτη. Τα κράτη που εξαρτώνται από την 

εξωτερική προμήθεια ορυκτών καυσίμων θα ωφεληθούν, ενώ αυτά που εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τα έσοδα της εξαγωγικής δραστηριότητας των ορυκτών καυσίμων θα 

απωλέσουν μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Η απώλεια αυτή θα μπορούσε να 

αποσταθεροποιήσει τα κράτη οικονομικά και πολιτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις θα 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να ξεσπάσουν ακόμα και κοινωνικές  αναταραχές. Το ενδεχόμενο 

των κοινωνικών αναταραχών θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την 

επιτυχή έκβαση της ενεργειακής μετάβασης (Hernandez, 2022). Οι παραγωγοί 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως οι χώρες του ΟΠΕΚ και η Ρωσία, χαρακτηρίζονται 

εύκολα ως οι «χαμένοι» της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς η 

γεωπολιτική τους ισχύς θα συρρικνωθεί (Graaf, 2018). Αντίθετα, η Ευρώπη και η Κίνα ως 

ανεπτυγμένες οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ορυκτών 

καυσίμων και κατέχουν επίσης διακρίσεις στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας θα ωφεληθούν ιδιαιτέρως κατά την μετάβαση. 

Γ) Η αναστάτωση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία επηρέασε την 

παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι σημαντικές αυξήσεις 

των τιμών στα ορυκτά καύσιμα, ενθάρρυναν κράτη της Λατινικής Αμερικής και της 

Αφρικής να σχεδιάζουν νέες επενδύσεις στον τομέα, οι οποίες πιθανότατα να μην 

αποδειχτούν βιώσιμες στο μέλλον. Ο ενθουσιασμός για επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα 

έρχεται σε μια στιγμή που επιστήμονες ζητούν πιο έντονα την ανάγκη δραστικής 
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μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η παρούσα αύξηση του 

ενδιαφέροντος για τα ορυκτά καύσιμα σε συνδυασμό με την μακροπρόθεσμα 

σχεδιαζόμενη απομάκρυνση από την χρήση τους, θέτουν επιτακτική την ανάγκη 

προσδιορισμού των κριτηρίων, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία θα επιτρέψουν στις 

αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν προτεραιότητα στην εξόρυξη, χωρίς να επενδύονται 

νέα έργα εξερεύνησης και εξόρυξης. Οι κυβερνήσεις των κρατών πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές κατά τη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Οι υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων παρουσιάζουν 

μια βραχυπρόθεσμη προοπτική καθώς οφείλονται στην αβεβαιότητα που προκάλεσε η 

ρωσική εισβολή και στην αντικατάσταση των ρωσικών ενεργειακών πόρων, ενώ 

ταυτόχρονα ωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες αποτελούν μια 

συμφέρουσα οικονομική επιλογή. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αναμένεται 

μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την δυναμική που παρουσιάζουν οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, την επιδίωξη της ενεργειακής ασφάλειας των κρατών μέσω τις 

ενεργειακής διαφοροποίησης και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα που 

προέρχονται από αυταρχικά κράτη όπως η Ρωσία. 

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο ενεργειακό τομέα κάνουν σαφές ότι 

απαιτούνται νέες πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο και η 

ανάπτυξη σαφών κανονιστικών πλαισίων για την προώθηση αυτών των πηγών 

ενέργειας. Η επιλογή της επένδυσης για την εξόρυξη και την κατανάλωση ορυκτών 

καυσίμων επιβραδύνει την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο τομέας που θα αξιοποιηθούν οι πρόσθετοι πόροι που θα εξοικονομηθούν 

από τις υψηλές τιμές των μη ανανεώσιμων πόρων αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τις 

κυβερνήσεις. Οι επενδύσεις των πόρων σε υποδομές που αυξάνουν την εξάρτηση των 

κρατών από τα ορυκτά καύσιμα, δεν συνιστούν μια βιώσιμη στρατηγική μεσοπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα. Αντίθετα, εάν τα πρόσθετα κέρδη χρησιμοποιηθούν για τη 

χρηματοδότηση στρατηγικών για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 

ωθήσουν την ενεργειακή μετάβαση (Dammert et al., 2022). 
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Δ) Οι αναπτυγμένες οικονομίες και οι χώρες παραγωγοί ορυκτών καυσίμων θα 

πρέπει να έρθουν σε συμφωνίες σχετικά με την μελλοντική ζήτηση και την αντίστοιχη 

παραγωγή τους έτσι ώστε να αποφευχθούν επενδύσεις στον τομέα, οι οποίες θα 

αποτελέσουν τροχοπέδη στην πορεία της μετάβασης. Επίσης, οι δυο πλευρές δεν θα 

πρέπει να κάνουν αλόγιστη χρήση της σύνδεσης της βραχυπρόθεσμης συνεργασίας για 

το φυσικό αέριο με την μακροπρόθεσμη ενεργειακή συνεργασία για το υδρογόνο καθώς 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να πραγματοποιηθούν λανθασμένες επενδύσεις. Οι 

προαναφερόμενες επενδύσεις και στις δυο περιπτώσεις θα αποτελούσαν λανθάνοντα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα έθεταν σε αβεβαιότητα την πράσινη μετάβαση. 

Επιπρόσθετα, η αποφυγή της δημιουργίας των λανθανόντων περιουσιακών στοιχείων 

θα προστατεύσει τις αναπτυσσόμενές οικονομίες από τον πειρασμό να επενδύσουν 

μέρος από τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν χωρίς να επιτευχθεί οικονομικό 

όφελος (Hill et al., 2022). 

Ε) Μια ομαλή και ευρεία ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει  ότι τα κράτη με 

αναπτυγμένες οικονομίες, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συντριπτική πλειονότητα των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα ενισχύσουν τα κράτη που διαθέτουν λιγότερους 

πόρους για να αντιμετωπίσουν το κόστος της αντιμετώπισης και του περιορισμού των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων θέσεων εργασίας και των οικονομικών ευκαιριών, 

πρέπει να μοιράζονται δίκαια, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινότητες που φέρουν το 

κύριο βάρος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης από τις 

εκπομπές των ορυκτών καυσίμων. 

Κατά την παρούσα χρονική περίοδο τα οικονομικά ισχυρά κράτη θα πρέπει να 

επιδείξουν μια δίκαιη αντιμετώπιση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που παράγουν ή 

έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν άμεσα την παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Η 

αναφορά της στρατηγικής μια αναπτυγμένης οικονομίας όπως αυτής των κρατών μελών 

της ΕΕ για προμήθειά ενέργειας από αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής δείχνει 

ότι η Ευρώπη εκτιμά τη σημασία της ενίσχυσης των εσόδων για τα κράτη με χαμηλότερα 

εισοδήματα προκειμένου προετοιμαστούν για την ενεργειακή μετάβαση. Τα οικονομικά 

ισχυρά κράτη θα πρέπει να υποστηρίξουν παρόμοιες πολιτικές ενίσχυσης των 

αναπτυσσόμενων κρατών, στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί η πρωτοβουλία 
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για την πράσινη ενέργεια μεταξύ Αφρικής και ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει εταιρικές 

σχέσεις και ήδη εφαρμόζεται στην Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής (Hill et al., 2022). 

ΣΤ) Η δυνατότητα που διαθέτουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι 

διαμοιρασμένες στον χώρο, χωρίς να χρειάζονται απαραίτητα ανεπτυγμένα δίκτυα 

τροφοδοσίας, αποτελεί μια ευκαιρία για τα αναπτυσσόμενα κράτη να βελτιώσουν την 

ικανότητα πρόσβασης στην ενέργεια και να αναπτύξουν τις οικονομίες τους. Οι 

δυσμενείς επικρατούσες συνθήκες στον τομέα της αγοράς των ορυκτών καυσίμων σε 

συνδυασμό με την ανά περιοχές περιορισμένη ικανότητα πρόσβασης στην ενέργεια 

δύναται να συμβάλουν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης με σκοπό την 

οικονομική ανάπτυξη των κρατών και την εξάλειψη των ανισοτήτων (Bordoff, 2022).  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δύνανται να εξαλείψουν ή τουλάχιστον να 

μετριάσουν τις απειλές για την ενεργειακή ασφάλεια. Αυτές αναμένεται να συμβάλουν 

στην διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου και λιγότερου συγκρουσιακού μοντέλου 

διεθνούς ενεργειακής πολιτικής, όπου οι περισσότερες χώρες παράγουν ικανοποιητικό 

ποσοστό από την ενέργεια που καταναλώνουν. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν 

τις εξαρτήσεις, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και την ικανότητα των κρατών να 

ικανοποιούν τις ενεργειακές και αναπτυξιακές τους ανάγκες με λιγότερες εξωτερικές 

παρεμβολές. Την αναγκαιότητα για την άμεση εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών που 

παρέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιβεβαιώνουν με τον χειρότερο δυνατό 

τρόπο, οι συνέπειες της ρωσικής ενεργειακής στρατηγικής και της ρωσικής εισβολής 

στην Ουκρανία, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση επιτακτική ανάγκη των καιρών. 

Για τον λόγο αυτό διακρίνεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, η σύσταση συμμαχιών από 

ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό την προώθηση της ενεργειακής 

μετάβασης και των γεωπολιτικών ευεργετημάτων που αυτή θα επιφέρει. 
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