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Νίκος Γεωργακάκης 17/1/16 

 

Εξασφάλιση καυσίμων  
(επάρκεια σε καύσιμα σε περίπτωση αποχώρησης από Ευρωζώνη) 

 

Πρόλογος 

 

Είναι γνωστή η κινδυνολογία των τελευταίων χρόνων που αναπτύσσεται, 

όσο δυναμώνουν οι φωνές και η συζήτηση για έξοδο από την ζώνη 

ΕΥΡΩ και η οποία προβάλλει τα υποτιθέμενα δεινά που θα  προκύψουν 

σε περίπτωση εξόδου μας από τη ζώνη ΕΥΡΩ. Μία κατηγορία αγαθών, 

στην οποία εστιάζεται η κινδυνολογία, και  τονίζεται πως θα υπάρξει 

πρόβλημα, είναι τα καύσιμα. Αν και στο πρόγραμμα του συνεδρίου, σαν 

τίτλος της εισήγησής μου αναφέρεται  ειδικά στα καύσιμα, θα επεκταθώ, 

συνολικότερά στις ενεργειακές  ανάγκες της χώρας. 

Ερώτημα: ’Eχει βάση ο φόβος πως η έξοδος από την Ευρωζώνη θα 

προκαλέσει προβλήματα στην προμήθειά τους,  ή μήπως είναι μια ακόμη 

κινδυνολογία;  Η ανάλυση που ακολουθεί, θεωρώ, καταρρίπτει αυτές τις 

κινδυνολογίες.  

Με σχεδιασμό και λήψη στοιχειωδών μέτρων, τέτοιος κίνδυνος είναι 

μόνο στη φαντασία των κινδυνολόγων, των εκβιαστών μας. Αντίθετα η 

αποδέσμευσή μας από την Ευρωζώνη προσφέρει καλύτερες 

προϋποθέσεις, για ασφαλέστερη, αλλά και πιθανά φθηνότερη προμήθεια 

ενεργειακών υλών 

 

Ενεργειακή εξάρτηση και ενεργειακή επάρκεια 

Η σχετική κινδυνολογία αξιοποιεί την μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση της 

χώρας μας.  

Όντως η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας είναι μεγάλη (βλέπε πίνακα 

που ακολουθεί) και είναι πάνω από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. 

 Με βάση  επίσημα στοιχεία, όπως πχ  της έκθεσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «EUROPEAN ECONOMY Occasional Papers 145 | April 

2013»  ο βαθμός   εξάρτησης της χώρας μας είναι περίπου  στο 100% για 

πετρέλαιο,  ολοκληρωτικά επίσης, δηλαδή  100% σε φυσικό αέριο και 

ελάχιστη σε στερεά καύσιμα(λιγνίτες). Μεσοσταθμικό ποσοστό 

εξάρτησης κυμαίνεται γύρω στο 70%,   σχετικά μειούμενο τα τελευταία 

χρόνια.   

Αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν ποσοστό εξάρτησης κάτω του 50%, η 

Γερμανία 60% και η ΕΕ μέσο όρο 54%. 
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Ενεργειακή εξάρτηση χωρών Ευρωζώνης 

 ΧΩΡΑ ΕΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ* 

(ΕΞΑΡΤΗΣΗ % ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006-10) 

΄1 ΔΑΝ ΙΑ -24 

΄2 EΣΤΟΝΙΑ 22 

΄3 HB 24 

΄4 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 26 

΄5 ΤΣΕΧΙΑ 27 

΄6 ΠΟΛΩΝΙΑ 28 

΄7 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 36 

΄8 ΣΟΥΗΔΙΑ 37 

΄9 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 47 

΄10 ΓΑΛΛΙΑ 51 

΄11 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 51 

΄12 ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ 53 

΄13 ΛΕΤΟΝΙΑ 57 

΄14 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 60 

΄15 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 61 

΄16 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 63 

΄17 ΑΥΣΤΡΙΑ 67 

΄18 ΕΛΛΑΔΑ 71 

΄19 ΒΕΛΓΙΟ 78 

΄20 ΙΣΠΑΝΙΑ 80 

΄21 ΠΟΡTOΓΑΛΙΑ 81 

΄22 ΙΤΑΛΙΑ 85 

΄23 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 88 

΄24 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 97 

΄25 ΚΥΠΡΟΣ 99 

΄26 MALTA 100 

   

 EU27 54 

*Ποσοστό  εισαγωγών ως προς τελική κατανάλωση. 

ΠΗΓΗ:EUROPEAN ECONOMY Occasional Papers 145 | April 2013 

 

Ας αναφερθούμε, όμως, αρχικά, στα δεδομένα του ενεργειακού μας 

προβλήματος. 

 

Συνολικά, οι ενεργειακές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας μας,  

καλύπτονται από πετρέλαιο, φυσικό αέριο , ηλεκτρική Ενέργεια  

 

-Η Ελλάδα, βέβαια, διαθέτει δικούς της, εγχώριους πόρους  (λιγνίτες, 

υδρογονάνθρακες- με ελάχιστα ως  σήμερα γνωστά αποθέματα κυρίως  

στην περιοχή Θάσου), ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (πχ 

υδροηλεκτρικές μονάδες, αιολικά και ηλιακά πάρκα, γεωθερμικά πεδία, 
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βιοκαύσιμα κλπ) που όμως, συνολικά, σε μικρό βαθμό μπορούν σήμερα 

να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, δηλαδή την οικιακή 

κατανάλωση (όπως κλιματισμός, μαγειρική), τις μεταφορικές ανάγκες, 

τις ανάγκες  λειτουργίας επιχειρήσεων και βιομηχανίας).  

 

Κρίσιμο Θέμα η  επάρκεια στην κάλυψη των αναγκών μας. 

Ένα κρίσιμο ερώτημα  που ζητά απάντηση είναι το εξής: Σε περίπτωση 

που προκύψει θέμα εξόδου μας από Ευρωζώνη,  είτε με σχεδιασμό 

τρίτων (πχ Γερμανών), είτε με πρωτοβουλία της Ελλάδας,  θα υπάρξουν 

προβλήματα στην εξασφάλιση των αναγκαίων ενεργειακών πόρων και αν 

να ποια; 

Παρά την ενεργειακή μας  εξάρτηση, που στον ένα ή άλλο βαθμό  αφορά 

όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωζώνης, για πολλές δεκαετίες και ως 

σήμερα,  δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο  πρόβλημα προμήθειας των 

αναγκαίων ποσοτήτων από τη χώρα μας, παρά το γεγονός πως είμαστε  

από τις πιο εξαρτημένες χώρες της Ε.Ε., με συμμετοχή των εισαγωγών 

ως προς την τελική κατανάλωση όπως αναφέρθηκε σε ποσοστό 71% . 

 

Στη συνέχεια τεκμηριώνεται η παραπάνω θέση: 

Πρώτον θέμα η προμήθεια ενεργειακών προϊόντων. Θέμα προμήθειας 

τους για εξασφάλιση των αναγκών της χώρας μας δεν υφίσταται, αφού  

υπάρχουν αρκετές χώρες που μπορούν να μας προμηθεύσουν.  

Δεύτερο θέμα βέβαια είναι οι χρηματοδοτικές  ανάγκες για τις 

εισαγωγές.  Αν και η ενεργειακή εξάρτηση δεν επηρεάζει τελικά την 

εξασφάλιση επάρκειας των αναγκών μας, δεν σημαίνει πως πρέπει να 

υποτιμήσουμε το μέγεθος αυτό, της εξάρτησης, διότι επηρεάζει 

σημαντικά το εμπορικό μας ισοζύγιο, αποτελεί μεγάλο μέρος του 

εμπορικού ισοζυγίου μας, άρα είναι ένα σημαντικό οικονομικό ζήτημα. 

Οι ανάγκες αυτές είναι μειούμενες, λόγω πτώσης τιμών των τελευταίων 

χρόνων και βεβαίως λόγω ύφεσης, δεν μπορεί όμως η σημερινή συγκυρία 

να μειώσει τη σημασία της και αυτό που επισημάνω, χωρίς περαιτέρω 

ανάλυση εδώ, είναι πως το θέμα της ενεργειακής εξάρτησης πρέπει να 

μας απασχολήσει ουσιαστικά, κάτι στο οποίο οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις έδειξαν εγκληματική καθυστέρηση με αποκορύφωμα το 

πάγωμα κάθε ερευνητικής δραστηριότητας σε υδρογονάνθρακες. 

 

 

 

 
Ισοζύγιο καυσίμων- Οικονομική διάσταση 

Πολύ παραστατικά, αποδίδει το  ρόλο των καυσίμων ο πίνακας που ακολουθεί 

και αναφέρεται στο ισοζύγιο καυσίμων ως προς το εμπορικό ισοζύγιο και ως 

προς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ  

ΕΚ € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  ΤΡΕΧ. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

-

32602,2 -34797,6 -25818,7 -22506,0 -20633,5 -4615,0 1088,5 1592,9 

                  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
-

41499,2 -44048,8 -30767,3 -28279,6 -27229,1 -19619,0 -17229,4 17976,1 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  -9219,6 -12154,6 -7596,5 -8627,2 -11126,9 -10220,0 -7697,5 -7546,0 

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ/ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΙΣΟΖΥΓΙΟ (%) 22,2 27,6 24,7 30,5 40,9 -52,1 44,7 -42,0 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ/ 

ΙΣΟΖ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ.ΣΥΝ(%) 28,3 34,9 29,4 38,3 53,9 -221,5 -707,2 -473,7 

                  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΑΓΑΘΩΝ 17445,5 19812,9 15318,0 17081,5 20230,6 22020,6 22534,8 23647,5 

ΚΑΥΣΙΜΑ 3037,3 4254,5 3063,2 4950,0 6167,7 7426,4 7941,2 8188,8 

 % ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΙΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 17,4 21,5 20,0 29,0 30,5 33,7 35,2 34,6 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 58944,8 63851,7 46085,3 45361,0 47459,6 41639,7 39764,2 41623,6 

ΚΑΥΣΙΜΑ 12256,9 16409,0 10659,8 13577,1 17314,6 17646,3 15638,7 15734,8 

% ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 20,8 25,7 23,1 29,9 36,5 42,4 39,3 37,8 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16591,7 17135,6 12640,2 13248,5 14629,6 15138,9 16978,9 19744,5 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ/ Επεξεργασία Ν.Γεωργακάκης 

 
Σχόλια. Ο πίνακας αυτός αποτυπώνει το ρόλο των καυσίμων που είναι και εμπειρικά  

δεδομένος. 

1. Τα καύσιμα είναι ένα αγαθό κρίσιμης σημασίας για την οικονομία μας, αφού οι  

εισαγωγές τους  αντιπροσωπεύουν ένα   πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών, και έχουν 

φθάσει περίπου  στο 35% των συνολικών εισαγωγών αγαθών στην Ελλάδα, τα 

τελευταία έτη (πχ το  2014) 

2. Αν και λόγω ύφεσης έχουμε μείωση των συνολικών εισαγωγών και βελτίωση του 

εμπορικού ισοζυγίου,  η συμμετοχή των καυσίμων στο εμπορικό έλλειμμα  μεγεθύνεται 

και αυξάνει  από 22,2% σε 42%  μεταξύ 2007 και 2014.  

3. Με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας στα καύσιμα ήταν το 

2014 -15,7 δις €. Αυτό βέβαια πρέπει να συνεκτιμηθεί με τις εξαγωγές  γιατί λόγω του 

μεγέθους τους  το ισοζύγιο καυσίμων (εισαγωγές –εξαγωγές) μειώνεται σε μόνο -7,54 δις 

€. Με βάση λοιπόν  τα  δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ οι συναλλαγματικές ανάγκες της χώρας 

ήταν 7.546 εκ €  

=-=-= 

Το ποσοστό είναι σχετικά ανερχόμενο μετά το 2012, γιατί, αν και έχουμε  γενική μείωση 

εισαγωγών   και ταυτόχρονη μείωση εισαγωγών καυσίμων, η μείωση των εισαγωγών 

καυσίμων ήταν μικρότερη. 

Σε συναλλαγματικά μεγέθη, οι εισαγωγές καυσίμων έχουν μειωθεί από ~17,3 δις € το 

2011 σε 15,7 το 2014. 

 

Επανερχόμενοι στο θέμα της επάρκειας, όπως είναι γνωστό, ποτέ ως 

σήμερα δεν υπήρξε πρόβλημα προμήθειας τους για την εξασφάλιση της 

ζήτησης σε ενέργεια για τις  ανάγκες οικονομίας και κοινωνίας, με 
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εξαίρεση  το 2009  για το φυσικό αέριο, χρονιά έντασης στις 

Ρωσοουκρανικές σχέσεις που προκάλεσε γενικότερη διαταραχή στην 

παροχή αερίου προς την Κοινότητα και τη χώρα μας µέσω της 

Ουκρανίας,   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

Ας εξετάσουμε στη συνέχεια το θέμα της επάρκειας ανά ενεργειακή 

μορφή. Για την προμήθεια μας σε αργό, δεν έχουμε καμία εξάρτηση 

από Ευρωζώνη, επειδή οι προμηθεύτριες χώρες μας ήταν και είναι 

ως σήμερα,  χώρες εκτός Ε.Ε.  

Για την κάλυψη αναγκών μας, χρησιμοποιείται αργό πετρέλαιο με 

εισαγωγές -τις τελευταίες δεκαετίες- κυρίως από Ρωσία, Σαουδική 

Αραβία, Λιβύη, ΙΡΑΚ, Καζαχστάν. Το ΙΡΑΝ τα τελευταία χρόνια μας 

προμήθευε μικρότερες ποσότητες σε σχέση με τις δυνατότητες του, λόγω 

του διεθνούς Embargo που επιβλήθηκε στη χώρα αυτή, παρά το γεγονός 

ότι οι εισαγωγές από το ΙΡΑΝ υπηρετούσαν περισσότερο το κριτήριο του 

αμοιβαίου οφέλους,. Σημειωτέον ότι το ΙΡΑΝ αποδεχόταν να μας 

προμηθεύει καύσιμα με ευνοϊκούς όρους πίστωσης, χωρίς τραπεζικές 

εγγυήσεις χωρίς να είναι απαιτητή άμεση αποπληρωμή.  

Οι εισαγωγές μας σε αργό μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 

-Πριν το 2012, διαχρονικά, σημαντικός προμηθευτής ήταν η Ρωσία  

Συνολικά 4 με 5 χώρες αποτελούσαν τους βασικούς προμηθευτές μας και 

καμία δεν ανήκει στις χώρες της Ευρωζώνης. Μεταξύ των διαφόρων 

χωρών και ως το 2012 βλέπουμε τις  εισαγωγές από Ρωσία να 

κυμαίνονται μεταξύ 25%- 34%, από Ιράν 12-32%, από Σαουδική Αραβία 

από 11,4% ως 26 % και από Λιβύη 11 -17%. (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΡΓΟΥ 

Χώρα εισαγωγής Εισαγωγές 2012 (%) 

Ρωσία 33 

Σαουδική Αραβία 17 

ΙΡΑΚ 17 

Λιβύη 13 

Καζαχσταν 9 

Πηγή ΙΕΑ=Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας 

 

Για το 2012, όπως είδαμε στον πίνακα που προηγήθηκε, οι χώρες ΟΠΕΚ 

και η Ρωσία, ήταν οι  σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες αργού 

πετρελαίου. Η Ρωσία ήταν η μεγαλύτερη πηγή εφοδιασμού αργού 

πετρελαίου, αντιπροσωπεύοντας το 33% των συνολικών εισαγωγών το 

2012, ακολουθούμενη από τη Σαουδική Αραβία (17%), το Ιράκ (17%), 

Λιβύη(13%) και το Καζακστάν (9%). (Στοιχεία ΙΕΑ=Διεθνούς Επιτροπής 

Ενέργειας)  



6 

 

Τα τελευταία χρόνια όμως το μερίδιο από Σαουδική Αραβία και ΙΡΑΝ,  

ειδικά με ΙΡΑΝ έχει μηδενιστεί μετά το 2010, εξ αιτίας του μπουκοτάζ 

που έχει επιβάλλει η ΕΕ από τον Ιούλιο του 2012 και τη θέση τους έχουν 

πάρει άλλες χώρες όπως το ΙΡΑΚ  και το Καζαχστάν. 

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ, η  διαχρονική εμπειρία, έχει δείξει, πως σε σχέση με 

το πετρέλαιο, με μια στοιχειώδη φροντίδα και σχεδιασμό, κίνδυνος για 

αδυναμία προμήθειας και έλλειψη καυσίμων δεν υφίσταται, ή ο κίνδυνος 

είναι αμελητέος. 

 

Το θέμα της εξασφάλισης και προμήθειας καυσίμων ποτέ –τουλάχιστον 

τις τελευταίες δεκαετίες- δεν ήταν θέμα ποσοτικό, δηλαδή θέμα κινδύνου 

να «ξεμείνουμε». Το θέμα ήταν ποιοτικό, δηλαδή η εξασφάλιση των 

αναγκαίων ποσοτήτων στις καλύτερες τιμές και με τους καλύτερους 

όρους, διευκολύνσεις κλπ 

Τα τελευταία χρόνια έχει εξεταστεί η  δυνατότητα εισαγωγών και από 

Βενεζουέλα. Η εξέταση αυτή έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα,  πως  η 

ποιότητά του αργού από Βενεζουέλα,  δεν είναι απαγορευτική για τα 

ελληνικά διυλιστήρια. 

Έτσι, σύμφωνα με εκτίμηση ειδικών, με μίγμα αργών Ρωσίας – 

Βενεζουέλας, μπορεί να καλυφθεί το 75-80 % των αναγκών.  

-Αν υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα για τον πετρελαϊκό τομέα και σημαντικός 

κίνδυνος, αυτός αφορά τον έλεγχο της αγοράς. 

Τα ΕΛΠΕ προμηθεύουν  το 70 % περίπου των ποσοτήτων αυτών. Η 

διύλιση γίνεται και ελέγχεται από 2 ομίλους (Λάτση -ΕΛΠΕ και της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ του Βαρδινογιάννη)   ενώ οι 2 αυτοί όμιλοι  με τις 

θυγατρικές τους ελέγχουν και το χονδρικό εμπόριο,  όπου  ανάμεσα σε 30 

περίπου εταιρείες οι ελεγχόμενες από αυτούς τους ομίλους εταιρίες 

καλύπτουν πάνω από το 50% της ζήτησης. 

Επομένως,  πρέπει να επισημανθεί πως η εσωτερική αγορά που είναι 

ολιγοπωλιακή, είναι μία κρίσιμη παράμετρος που όποια κυβέρνηση θέλει 

να χαρακτηρίζεται αριστερή, πρέπει να αντιμετωπίσει 

Αν υπάρχει λοιπόν κάποιος κίνδυνος στα καύσιμα, αυτός δεν είναι ο 

κίνδυνος αδυναμίας προμηθειών  αλλά ο ολιγοπωλιακός έλεγχος στον 

ενεργειακό τομέα. 
Αυτό δεν αφορά τη λιανική (τα πρατήρια βενζίνης) 

Η λιανική καλύπτεται με πάνω από 6000 πρατήρια που θεωρούνται 

υπερβολικά παρά το γεγονός ότι πριν 6 χρόνια, προ κρίσης, ήταν 8000. 

 

-Για το Φυσικό αέριο. Παρόμοια εικόνα υφίσταται και για το φυσικό 

αέριο, δηλαδή άνετη εξασφάλιση επάρκειας. Φυσικό αέριο εισάγουμε 

από Ρωσία, Αλγερία, Αζερμπαιτζάν. Η εισαγωγή ΦΑ ξεκίνησε από 

Ρωσία μετά το 1996, και στη συνέχεια ακολούθησαν -σαν προμηθεύτριες 
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χώρες- η Αλγερία από το 2000 και η  Τουρκία (ΦΑ από Αζερμπαιτζάν) 

από το 2008.  

Και το φυσικό αέριο που συνιστά σήμερα μια σημαντική ενεργειακή ύλη,  

είναι 100%  είναι εισαγόμενο από λίγες χώρες, που όμως  δεν ανήκουν 

στην Ε.Ε. Αν και κάποιες περιορισμένες ποσότητες πχ σε περιόδους 

κρίσεων, όπως με την Ρωσοουκρανική κρίση έχουν εξασφαλιστεί από 

την ελεύθερη αγορά (φορτία Spot) η συντριπτική ποσότητα εισαγωγής 

ΦΑ προέρχεται από τις 3 πηγές που προαναφέρθηκαν. 

-Για να διασφαλίσει αυτή την ενεργειακή επάρκεια, η χώρα μας -μέσω 

ΔΕΠΑ -έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου 

με εταιρείες, από τις προαναφερθείσες χώρες διασφαλίζοντας τη συνεχή 

ροή φυσικού  αερίου προς την Ελλάδα. Συγκεκριμένα η Ελλάδα σήμερα 

προμηθεύεται φυσικό αέριο από τις εξής  εταιρείες:  

-Της Ρωσίας (σύμβαση με GAZPROMEXPORT), που μας προμηθεύει  

από τον αγωγό που διέρχεται από  Βουλγαρία με  δυνατότητα προμήθειας 

2,8 δισ. κυβικά μέτρα/έτος  και μέχρι το 2016, 

-Της Αλγερίας (  σύμβαση με SONATRACH) που προμηθεύει τη ΔΕΠΑ 

με υγροποιημένο φυσικό αέριο, του οποίου οι ετήσιες συμβατικές 

ποσότητες κυμαίνονται από 0,51 – 0,68 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, και 

μεταφορά με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή (στις 

εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων) . 

-Της Τουρκίας (BOTAS) με ΦΑ  από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω αγωγών σε 

αέρια μορφή.  –και αφορά την προμήθεια 750 εκ. κυβικών μέτρων  

Στην χώρα μας, λοιπόν η συμβολαιοποιημένη ποσότητα φυσικού 

αερίου ανέρχεται σε 4,2 δισ. κ.μ. ετησίως,  που επαρκεί ως σήμερα για 

να καλύψει την εγχώρια ζήτηση (το 2012 καταναλώθηκε κάτι 

περισσότερο από 3,6 δισ. κ.μ) .   
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ % 

GAZPROMEXPORT- ΡΩΣΙΑ 2,8 66 
SONATRACH (0,51 – 0,68) δισ. κυβικά μέτρα αερίου) 

ΑΛΓΕΡΙΑ  0,7 16 

BOTAS- TOΥΡΚΙΑΣ (ΑΖΕΡΙΚΟ Φ.Α.) 0,75 18 

  4,25 
  

Το 2012 όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα (Πηγή ΙΕΑ) οι 

εισαγωγές προερχόταν κατά  60% από Ρωσία, 16% από Αλγερία, 15% 

απόΤουρκία(Αζερμπαιτζάν) και 9% από άλλες χώρες. 
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Αντίστοιχα το 2015 οι εισαγωγές που έφτασαν τα 2,975 bcm προερχόταν 

κατά 1,845 bcm από Ρωσία(62%), κατά 0,583 bcm Αζέρικο(19,6%) και 

κατά 0,546 bcm  ήταν από Αλγερία(18,35%) 

Οι Υδρογονάνθρακες της χώρας μας. 

Σε σχέση με όσα προαναφέρθηκαν και για την διαχρονική κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών μας, μπορούμε να υπολογίζουμε στους δικούς μας,  

ανεξερεύνητους όμως ακόμη  υδρογονάνθρακες. Δεν συμμεριζόμαστε τις 

απόψεις ανεύθυνων επιστημόνων  και δημοσιογράφων. που ενώ  ακόμη η 

έρευνα στη χώρα μας  βρίσκεται σε πρώιμα στάδια, κάνουν λόγο για 

απίστευτα αποθέματα μας. Όμως είναι σίγουρο ότι η χώρα μας διαθέτει 

σημαντικούς υδρογονάνθρακες που η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση 

τους, προϋποθέτει συστηματική έρευνα για  μια 8ετία περίπου ακόμη, 

μετά την οποία  μπορούμε να έχουμε αρκετά σαφή εικόνα. Είναι σχεδόν 

βέβαιο πως αυτή η εξέλιξη θα επιδράσει και στη μείωση της ενεργειακής 

μας εξάρτησης. 

Η Ηλεκτρική Ενέργεια  μας, καλύπτεται βασικά από εγχώριους πόρους 

(λιγνίτες, ΑΠΕ) αλλά στην κάλυψη των αναγκών συνεισφέρει επιπλέον  

σε περιορισμένο βαθμό και η εισαγωγή από γειτονικές χώρες (πχ 

ηλεκτρική ενέργεια από, Βουλγαρία,  ΠΓΔΜ, Ιταλία) που γίνεται τα 

τελευταία χρόνια όχι από υπαρκτές ανάγκες,  αλλά με κριτήρια 

οικονομικού οφέλους. Η ήδη εγκατεστημένη ισχύς και αυτή που έχει 

προγραμματιστεί υπερκαλύπτει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό τις όποιες 

ανάγκες ζήτησης όχι μόνο τις άμεσες αλλά και τις μεσοπρόθεσμες 

ανάγκες. 

Όσον αφορά το εμπόριο αυτό της ηλεκτρικής ενέργειας με τις  γειτονικές 

χώρες, η εισαγωγή από Αλβανία,  FUROM και κυρίως Βουλγαρία που 

διαθέτει φτηνή πυρηνική ενέργεια έγινε κυρίως για οικονομικούς και όχι 

για λειτουργικούς λόγους. Το ίδιο, οικονομικοί λόγοι καθόρισαν και το 

ηλεκτρενεργειακό εμπόριο με Ιταλία, όπου οι εξαγωγές μας  είναι 

μεγαλύτερες από ότι οι εισαγωγές.  Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση με 

δεδομένη την εγκατεστημένη ισχύ. 

Το θέμα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων  πρέπει να μας απασχολήσει ως 

προς τις διαστάσεις τους παρά την  κατεύθυνση που δίνεται από τις 
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Βρυξέλλες στο πλαίσιο της ενεργειακής ένωσης, είναι η αύξηση αυτού 

του εμπορίου. 

 
  - Εμπορικές Συναλλαγές Ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh για τα έτη 2008 – 2013 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από  

ΕΤΟΣ Αλβανία Βουλγαρία FYROM Ιταλία Τουρκία Σύνολο 

2008 76.902 3.791.155 262.017 1.899.352 
 

6.029.426 

2009 774.559 4.248.942 1.276.349 572.177 
 

6.872.027 

2010 1.358.212 5.139.106 1.485.014 322.073 
 

8.304.405 

2011 294.677 3.548.911 1.302.395 542.732 290.343 5.979.058 

2012 1.038.097 2.837.581 1.424.113 891.295 226.297 6.417.383 

2013 1.380.493 2.971.452 1.093.797 290.699 51.723 5.788.164 

Σύνολο 4.922.940 22.537.147 6.843.685 4.518.328 568.363 39.390.463 

 
Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε 

 
Αλβανία Βουλγαρία FYROM Ιταλία Τουρκία Σύνολο 

2008 53.235 
  

301.755 29.791 384.781 

2009 69.772 1.922 2.333 2.487.006 
 

2.561.033 

2010 31.427 105 6.655 2.620.534 
 

2.658.721 

2011 437.140 64.910 134.332 2.120.761 144.893 2.902.036 

2012 354.905 89.004 193.708 3.107.141 890.298 4.635.056 

2013 124.626 183.179 206.698 2.088.680 1.296.941 3.900.124 

Σύνολο 1.071.105 339.120 543.726 12.725.877 2.361.923 17.041.751 

Πηγή ΑΔΜΗΕ 2014 

 

Συνόψιση- Συμπεράσματα. 

Η πραγματική, λοιπόν, εικόνα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν, οδηγούν στο συμπέρασμα, πως αν η χώρα μας φύγει 

από την Ευρωζώνη δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα μη αντιμετωπίσιμο. 

Βεβαίως δεν εξετάζονται εδώ πιθανές εμπλοκές λόγω διεθνούς δικαίου 

και πιθανών εκβιασμών, λόγω δεσμεύσεων που έχουν υπογράψει 

προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Το γεγονός, όμως, ότι οι χώρες, οι «ευλογημένες από το Θεό», είναι 

διάσπαρτες στον πλανήτη και δεν είναι χώρες της ΕΕ, που και αυτή είναι 

αρκετά εξαρτημένη ενεργειακά, δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζεται 

αυτή η εξάρτησή μας. Οι χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικές 

σχέσεις(ειδικά στις εισαγωγές καυσίμων) είναι παραδοσιακοί εμπορικοί 

εταίροι και αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο που μπορεί και 



10 

 

επιβάλλεται να αξιοποιηθεί  για να μειώσουμε την γενικότερη  εξάρτησή 

μας από ΕΕ. 

Άλλωστε, όπως προκύπτει από τα δεδομένα, η πρόσδεση της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή ένωση και Ευρωζώνη, δεν προσδίδει σε μας κάποια οφέλη, 

αντίθετα, ωφελημένες βγαίνουν οι ισχυρές χώρες και οι όμιλοι της 

Ένωσης αυτής. 

 Με την προώθηση των πολιτικών της Ε.Ε. (απελευθέρωση εσωτερικής 

αγοράς ενέργειας) δόθηκε η δυνατότητα εισόδου στην ηλεκτρενεργειακή 

αγορά, ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων και αντίθετα περιορισμό του 

ρόλου της ΔΕΗ και των  υπόλοιπων δημόσιων φορέων και επομένως του 

εθνικού- δημόσιου ελέγχου. Τα τιμολόγια στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν 

εκτιναχτεί από αυτή την «απελευθέρωση» μετά το 2000 που ξεκίνησε η 

υλοποίηση της εισαγωγής του θερμικού πλαισίου της Ε.Ε. στη χώρα μας. 

Η ΕΕ όπως και οι ΗΠΑ μόνο εμπόδια μας δημιουργούν στην άσκηση 

μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής,  όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει στο 

παρελθόν. Projects όπως οι αγωγοί Bourgas- Αλεξανδρούπολη, ο South 

Stream, o διάδοχος του –ο νέος Ρωσοτουρκικός αγωγός ,που είχαν κριθεί 

ωφέλιμα για τη χώρα μας, πολεμήθηκαν από τον Ευρωατλαντικό 

παράγοντα.  Ε.Ε. όπως και οι ΗΠΑ, δημιουργούν μόνιμα προσκόμματα 

στις Ενεργειακές σχέσεις με Ρωσία(πχ με GAZPROM), επέβαλαν 

embargo με ΙΡΑΝ κλπ 

Ο Ευρωατλαντικός παράγοντας συνιστά συγκεκριμένα κίνδυνο 

προσπαθώντας μονίμως, να υποτάξει την Ουκρανία στα ψυχροπολεμικά 

σχέδια απομόνωσης της Ρωσίας και να δημιουργήσει ξανά κάποια 

προβλήματα και στο θέμα των ροών ΦΑ, όχι αξεπέραστα αλλά όχι και 

αμελητέα. 

  

Με βάση τα παραπάνω, με τα δεδομένα του ενεργειακού τομέα, θεωρώ 

και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος για τη 

χώρα μπορεί να υπάρξει κυρίως από  την όποια εναρμονισμένη πρακτική 

στον τομέα των πετρελαιοειδών, των 2 ομίλων Λάτση και Βαρδινογιάννη 

και όχι από την αποδέσμευση από ΕΕ ή Ευρωζώνη. 

-Ενώ σε κάποιους άλλους τομείς, πχ νομισματικό- χρηματοπιστωτικό, 

χωρίς ουσιαστική προετοιμασία, οι κλυδωνισμοί, θα είναι ισχυροί, στον 

ενεργειακό τομέα θεωρώ πως αν υπάρχει πολιτική βούληση  δεν θα 

υπάρξουν αξεπέραστα εμπόδια. 

 

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι 3 κυριότερες προτάσεις μου είναι: 

Πρώτο και  ριζικότερο μέτρο συνιστά η  προώθηση της  

εθνικοποίησης και ο  δημόσιος έλεγχος των βασικών ενεργειακών 

επιχεισήσεων και συγκεκριμένα (ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 

ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, των 3 ΕΠΑ) 
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Δεύτερη πρόταση. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη 

ενεργειακή πολιτική. Οι όποιες οικονομικές, εμπορικές, ενεργειακές 

σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο εθνικό συμφέρον, στο αμοιβαίο μεταξύ 

χωρών συμφέρον και να μην επιβάλλονται έξωθεν. Η Ελληνική 

κυβέρνηση, να είναι Ελληνική και να μην είναι υπηρέτης στην όποια 

Κοντολίζα Ράις  ή στον όποιο Επίτροπο Γκύντερ Έτιγκερ 

Η γενικότερη αποδυνάμωση της Ευρωζώνης θα απελευθέρωνε ανάπτυξη 

διακρατικών σχέσεων όπως οι ελληνορωσικές σχέσεις που είναι ιδιαίτερα 

πολύτιμες  στον ενεργειακό τομέα σήμερα. Αυτό φυσικά δεν αποκλείει 

διμερείς συνεργασίες με όποια χώρα της Ευρώπης. 

 

Τρίτη πρόταση. Προώθηση γεωλογικής έρευνας υδρογονανθράκων, 

αλλά και τεχνολογικής έρευνας για την βέλτιστη αξιοποίηση εγχώριων 

πόρων(ΑΠΕ, λιγνιτών, υδρογονανθράκων). 

 

Βασικό συμπέρασμά μας, από όλα τα παραπάνω  είναι, πως δεν  έχουμε 

ανάγκη την  Ευρωζώνη για το ενεργειακό μας πρόβλημα. 
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