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Ανάδειξη επίδρασης της Ενέργειας στην 
Μακρο-οικονοµία 

 
  
 Η σπουδαιότητα της Ενεργειακής Πολιτικής (και της Ενεργειακής 
Οικονοµίας) αναδείχθηκαν κυρίως από: 

 
•   τις πετρελαϊκές κρίσεις του 70,  
 

–  όπου ένα σχετικά µικρό τµήµα της παγκόσµιας οικονοµίας 
(περίπου 5% του παγκόσµιου ΑΕΠ) είχε σηµαντικές επιδράσεις σε 
όλη την οικονοµία, 

–  προκαλώντας στασιµοπληθωρισµό (ή πληθωρισµό προσφοράς):  
•  αύξηση του πληθωρισµού και στάσιµη ανάπτυξη, 
•  που οδήσε σε άνοδο κόστους και σε ανεργία. 
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Ανάδειξη επίδρασης του Περιβάλλοντος στην 
Μακρο-οικονοµία 

  
 Η σπουδαιότητα της Περιβαλλοντικής/Κλιµατικής Πολιτικής 
αναδείχθηκαν κυρίως από: 

 
•  εντεινόµενη υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και την 

ανάδειξη οικολογικών κινηµάτων (κυρίως από τη δεκαετία του 70 και 
µετά),  

–  νοµοθετικών πρωτοβουλιών (πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, 
περιβαλλοντικά πρότυπα…)  

 
•  ανάδειξη του φαινοµένου της Κλιµατικής Αλλαγής τα τελευταία 20 έτη 

–   Σύνοδος του Ρίο το 1992, Πρωτόκολλο του Κιότο, Νόµπελ Ειρήνης 
στο IPCC… 
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Βασικά Μεγέθη Φυσικού αερίου 



Gas reserves-to-production (R/P) ratios 

BP Statistical Review of World Energy 2012  
© BP 2012 



Distribution of proved gas reserves 

BP Statistical Review of World Energy 2012  
© BP 2012 



Gas production/consumption by region 

BP Statistical Review of World Energy 2012  
© BP 2012 



Major gas trade movements 

BP Statistical Review of World Energy 2012  
© BP 2012 



BP Statistical Review of 
World Energy 2012  
© BP 2012 

Trade of Pipeline Gas & of LNG 
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Βασικά µεγέθη του Φυσικού Αερίου - 
Συµπεράσµατα 

  
  
 Διαθέσιµα κοιτάσµατα φυσικού αερίου για περίπου 70-80 έτη  

 
 Η Ευρώπη τροφοδοτείται κυρίως από τη Ρωσία  

 
 Τα τελευταία έτη διευσδύει σηµαντικά το LNG, ιδιαίτερα στην Ασία 
και στην Ευρώπη 

 
 Η Αµερική τροφοδοτείται µόνο από δικά της κοιτάσµατα 
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Διπλωµατία Αγωγών Φυσικού αερίου 
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Πολιτική της Ρωσίας (GAZPROM)  
στα κράτη της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου  

Source: GAZPROM 
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Πολιτική της Ρωσίας (GAZPROM)  
στα κράτη της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου 

(Αγορές φυσικού αερίου σε billion cubic meters)  

Source: GAZPROM 
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Σχεδιασµός αγωγών Φυσικού Αερίου - 
Συµπεράσµατα 

  
 

 Η Ευρώπη προσπάθησε να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια µέσω : 
–  αγωγών που περιορίζουν το ρόλο ενδιάµεσων κρατών, 
–  διαφοροποίησης του µείγµατος εισαγωγών φυσικού αερίου 

 
 Η Ρωσία δέσµευσε µε µακροχρόνια συµβόλαια µεγάλες ποσότητες φυσικού 
αερίου από της περιοχή της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου (µε σχετικά 
ακριβές τιµές τιµές), 

–  να ικανοποιήσει τα µακροχρόνια συµβόλαια της µε Ευρώπη 
–  να αποτρέψει την εκµετάλευση τους από ανταγωνιστικές εταιρίες 
  
 Η πολιτική αστάθεια σε πολλές περιοχές, οδηγούν σε έλλειψη σηµαντικών 
άµεσα διαθέσιµων κοιτασµάτων και συνεπως σε κατασκευή µικρότερων 
αγωγών  
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Αγορές Φυσικού αερίου 



Chart of gas prices 



LNG Spot prices vs Long-term contracts 

24 
Source: Howard Rogers, Oxford Institute for Energy Studies 



Συσχέτιση τιµής εισαγωγής Φυσικού αερίου  
στην Ελλάδα και spot price στο NBP 



USA and Russia Gas productions 

BP Statistical Review of World Energy 2012  
© BP 2012 



Shale Gas Reserves 
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Αγορές Φυσικού Αερίου –  
Συµπεράσµατα 

  
 

 Σηµαντική πτώση των τιµών του Φ.Α. από την οικονοµική κρίση 
  
 Σηµαντική άνοδος της τιµής του Φ.Α. στην Ευρώπη αλλά κυρίως 
στην Ιαπωνία, ενισχυόµενη από την εγκατάλειψη πηρηνικής 
ενέργειας µετά τη Φουκουσίµα 

 
 Οι ΗΠΑ διατηρούν σηµαντικά χαµηλότερες τιµές του Φ.Α., µέσω 
διατήρησης της παραγωγής του σε υψηλά επίπεδα 

 
 Η διείσδυση του LNG, αλλά και τα νέα κοιτασµάτα σχιστολιθικού 
αερίου (shale gas)  δηµιουργεί πίεση για αποσύνδεση τιµών 
φυσικού αερίου για τις τιµές του πετρελαίου 
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Κλιµατικές Πολιτικές στα πλαίσια του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο 
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Πρωτόκολλο του Κιότο 

  
–  Εισαγωγή ανώτατου περιορισµού στις αέριες εκποµπές του 

θερµοκηπίου (cap) 
•  Προσδιορίστηκαν τα Αέρια που συµβάλλουν στο Φαινόµενο του 

Θερµοκηπίου (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC και SF6)  
•  Προσδιορίστηκαν οι Πηγές παραγωγής τους από ανθρωπογενείς και µη 

(carbon sinks) δραστηριότητες (ενέργεια, βιοµηχανικές διεργασίες, χρήση 
διαλυτών και άλλων προϊόντων, γεωργία, απόβλητα) 

•  Τέθηκε ανώτατο όριο στις αέριες εκποµπές για κάθε χώρα (Ε.Ε…, 
Ρωσία...) και υποχρέωση παρακολούθησης και καταγραφής των 
εκποµπών 

–   Διεθνές Εµπόριο Δικαιωµάτων Εκποµπών (IET) 
•  Επιτρέπει την εµπορία δικαιωµάτων αέριων εκποµπών 

–    Κοινή Εφαρµογή (JI) 
•  Επιτρέπει σε κράτη που συµµετέχουν στο ΠτΚ να κατοχυρώνουν 

δικαιώµατα εκποµπών (πιστοποιούµενα από το UNFCCC) µέσω κοινών 
επενδύσεων 

–  Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) 
•  Επιτρέπει σε κράτη που συµµετέχουν στο ΠτΚ να κατοχυρώνουν 

δικαιώµατα εκποµπών (πιστοποιούµενα από το UNFCCC) µέσω 
επενδύσεων σε κράτη που δεν συµµετέχουν στο ΠτΚ 
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Ρωσία και Πρωτόκολλο του Κιότο 

 
Η Ρωσία υπέγραψε το ΠτΚ όταν έγιναν πιο «χαλαροί» οι στόχοι, µε την 
προσµέτρηση της απορρόφησης άνθρακα από χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης 
και της δασοκοµίας (LULUCF)  
 
Η Ρωσία, λόγω της αποβιοµηχάνισης της µετά το 1990, είχε µεγάλο πλεόνασµα 
δικαιωµάτων εκποµπών να πωλήσει σε άλλα ανεπτυγµένα κράτη. 
 
Δεν το εκµεταλλεύτηκε όµως, καθώς δεν ανέπτυξε σχετική τεχνογνωσία στους 
επιµέρους µηχανισµούς του Πρωτοκόλλο του Κιότο. 
 
Η ενεργειακή της πολιτική έµεινε προσειλωµένη στη διπλωµατία των αγωγών 
 
Στα πλαίσια των διεθνών διαπραγµατεύσεων για ένα νέο «Πρωτόκολλο του 
Κιότο», έχει εκφράσει την πρόθεση της να αποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν 
κάποια αιτήµατα της, σχετικά κυρίως µε το πλεόνασµα των δικαιωµάτων 
εκποµπών από την περίοδο 2008-2012.  
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Συµπεράσµατα 

  
  
  

 Η ενεργειακή πολιτική της Ρωσίας είναι προσκολληµένη κυρίως στη διπλωµατία των 
αγωγών και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ως προµηθευτή φυσικού αερίου στην 
Ε.Ε., υποβαθµίζοντας κλιµατικές πολιτικές. 

 
 Η Ρωσία εχει υπογράψει σηµαντικά µακροχρόνια συµβόλαια µε χώρες της Ε.Ε., αλλά 
και µε κράτη της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου  

 
 Η Ε.Ε. προσπαθεί να επιτύχει διαφοροποίηση µείγµατος εισαγωγών φυσικού 
αερίου και της εξάρτησης της από ενδιάµεσα κράτη, και εν µέρει το έχει πετύχει 

 
 Η ταχύτατη διείσδυση του LNG και τα κοιτάσµατα του shale gas δηµιουργούν: 
•  πιέσεις για αναπροσαρµογή των τιµολογίων του φυσικού αερίου, 
•  προοπτικές για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ε.Ε. 
 
Η Ρωσία ενώ λογικά θα επιθυµούσε τη δηµιουργία αγοράς Φ.Α. αποσυνδεδεµένη 

από τις τιµές του πετρελαίου, προκείµένου να δηµιουργήσει έναν “OPEC” 
φυσικού αερίου µε δυνατότητα τεχνικού επηρεασµού των τιµών, δεν το επιθυµεί 
προσωρινά καθώς δεσµεύεται και η ίδια µε µακροχρόνια συµβόλαια από κράτη 
της Κεντρικής Ασίας. 

 
Τα νέα κοιτάσµατα LNG και shale gas, πιθανόν να αποτρέψουν εξάρτηση της Ε.Ε. 

από τη Ρωσία αντίστοιχη µε αυτή της Ε.Ε.από τον OPEC  


