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Θζμα τθσ τρογγυλισ τραπζηθσ:«Η Ενζργεια ωσ Γεωπολιτικι Παράμετροσ ςε 

μια υγκυρία Αβεβαιότθτασ και Ανατροπών». 

Ειςιγθςθ: Η ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ ςυναρτάται άμεςα με τθν ανάπτυξθ 

τθσ ενζργειασ. Ηςθμερινι εικόνα διεκνώσ. 

Ειςθγθτισ:  Μ.Λ.Μυριάνκθσ, PhD.1 

Η ανάπτυξθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, αποδίδεται από  τθν 

φράςθ:Tooslowfortoolong ςτο δελτίο του ΔΝΣ (Direct,April 2016).H 

ιςχυρι μεταπολεμικι ανάπτυξθ (1950 - 2000), αποτελεί εξαίρεςθ.  2 

τα επόμενα ~10’κα επιχειριςω να ςασ παρακζςω 11ςυνοπτικζσ 

περιπτϊςεισ, που ςυμβάλλουν με τθ ςυγκυρία και γεωπολιτικζσ 

προκλιςεισ ςτθν μείωςθτθσπαγκόςμιασηιτθςθσκαι παραγωγισ. 

1. Η Κίναμε αναπτυξιακι κόπωςθ (6.6% ανάπτυξθ για το 2016),με 

ιςχυρό δανειςμό και αλλαγι του οικονομικοφ μοντζλου, από τισ 

επενδφςεισ και τθν βιομθχανία, ςτον τριτογενι τομζα και τθν 

κατανάλωςθ. Η Κίνα επενδφει μακροπρόκεςμα ςε εξαγορζσ 

ξζνων εταιρειϊν. Μόνο για το 2015 επζνδυςε 203 δισ USD. Η 

κόπωςθ μετριάηεται από τθν φκθνότερθ ειςαγόμενθ 

ενζργεια.Μείωςθτθσ τιμισ πετρελαίου ~30%, ιςοδυναμεί 

μεαφξθςθ 1%του ΑΕΠ τθσ.3 

2. ΗΙαπωνία4 με ανεπάρκεια ανάκαμψθσ και μόλισ 0.5% ανάπτυξθ 

για το 2016,μετάαπό τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ Abenomics.5 

Ηκεντρικι τράπεηα BOJ (BankofJapan) αγοράηει ομόλογα, για να 

μειϊςει τα επιτόκια του μακροχρόνιου δανειςμοφ, μειϊνοντασ 

                                                           
1
 Energy consultant, Special Advisor in ELIAMEP,m.l.myrianthis@gmail.com 

2«Πόλεμοσ, Πατιρ Πάντων», Ηράκλειτοσ 
3Σο 2016 θ PetroChina μείωςε το E&PCAPEX τθσ-20%.  
43θ ςτθν παγκόςμια κατάταξθ μεγζκουσ οικονομίασ και 4θ ςτο PPP:  PurchasingPowerParity 
5Μετά από μια μακρά περίοδο πτϊςθσ των τιμϊν  και ςπαςμωδικισ ανάπτυξθσ, το ΑΕΠ τθσ 
Ιαπωνίασ το 2015 ιταν το ίδιο με του 1995.  το ίδιο διάςτθμα, των ΗΠΑ αυξικθκε 134% 
και τθσ Ιταλίασ66% (TheEconomist). ΟShinzoAbeγια να τονϊςει τθν πρότεινε τθν πολιτικι 
των «τριών βελών», γνωςτι ωσAbenomics που περιλαμβάνει νομιςματικι κινθτοποίθςθ, 
δθμοςιονομικι ευελιξία και δομικζσ μεταρρυκμίςεισ. 
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τισ βραχυπρόκεςμεσ και αυξάνοντασ τισ μακροπρόκεςμεσ 

αποδόςεισ. 

3. Η Ευρώπθ, όπου από το 2009 ζωσ 2013, θ ηιτθςθ πετρελαίου (ςε 

κάκε μορφι), μειϊκθκε1Μbbl/d. Η πτϊςθ ςυνεχίςτθκε το 2014. 

ΗΕυρωηώνθοικονομικά επιβραδφνεται, με ανάπτυξθ 1.7% το 

2016,εκτίμθςθ 1.5% το 2017, ζναντι 2% το 2015: 

I. λόγω τθσ κρίςθσ χρζουσ ςτο Νότο, με διάχυςθ ςτο Βορά 

II. λόγω τθσ δφςκαμπτθσδθμοςιονομικισ πολιτικισ,  

III. λόγω τθσ κρίςθσ των Ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν με ζκδθλεστισ 

περιπτϊςεισ τθσ DeutscheBank,Commerzbank, RBS κλπκαι, 

IV. λόγω δφο (ςχετικά πρόςφατων)γεωπολιτικϊν απειλϊν: 

1) Σθσμεταναστευτικής κρίσης που ενιςχφει εκνικιςτικζσ 

εξάρςεισ, ομαδοποιϊντασ ςχθματικά τθν ΕΕ ςε 3 

υποςφνολα:Βορρά, Νότο καιVisegrad, και, 

2) ΣοBREXIT, ζςπαςε tabooδθμιουργϊντασ προθγοφμενο. 6 

4. Οιαναδυόμενεσ αγορζσ αποτελοφν τθν προςδοκία ανάκαμψθσ 

τθσ διεκνοφσ οικονομίασ  με ανάπτυξθ 4.1% το 2016 και εκτίμθςθ 

4.6% το 2017. θμειϊνεται ότι  θ Ινδία, ιδθ αναπτφςςεταιμε 7%.  

Ημζχρι ςιμερα ανάςχεςθ τθσ ανάπτυξισ τουσοφείλεται: 

I. ςτθν πτϊςθτθσ τιμισ των πρϊτων υλϊν και του πετρελαίου,  

II. ςτα υψθλά επίπεδα εταιρικοφ χρζουσ,  

III. ςτθν ζλλειψθ διαφάνειασ καιδιαφκοράκαι, 

IV. ςε γεωπολιτικζσ προκλιςεισ. 

Η κρίςθ, επθρεάηει μία ςειρά από χϊρεσ γνωςτζσ ωσ 

‘thestressedproducers’με πικανι εξαίρεςθ το Μεξικόμε 2.5%7. Σο 

επενδυτικό κλίμα, πικανόννα επιδεινωκεί,από τθν 

αναμενομζνθαφξθςθ των επιτοκίων δανειςμοφ,από τθν 

Ομοςπονδιακι Τράπεηα των ΗΠΑ8 που κα μετατοπίςουν  

                                                           
6ε αντίςτιξθ,  βρίςκεται θ διορατικι πολιτικι τθσ ΕΚΣ6  που με τθν ποςοτικι χαλάρωςθ (QE) 
διατθρεί ζνα ςτοιχειϊδεσ αναπτυξιακό momentum, εντόσ ορίων. 
7ΜείωςθτουE&PCAPEX (2016) τθσPetroleosMexicanos (Pemex)κατά31%} 
8US. FederalReserves 
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κεφάλαια ςε χρθματαγορζσ με καλλίτερεσ αποδόςεισ και 

μικρότερο κίνδυνο, FOREX. 

 

5. ΗΒενεηουζλα,ωσ τυπικό παράδειγμα 

‘stressedproducer’,καταλζγεται μεταξφ των 5 μεγαλφτερων 

παραγωγϊν πετρελαίουδιεκνϊσ9, με τα μεγαλφτερα αποκζματα. 

Οι εξαγωγζσ πετρελαίου ειςφζρουν το 95% των εςόδων τθσ, 

αντιςτοιχϊντασ ςτο 25% του ΑΕΠ. Η χϊρα που ιςοςκελίηει τον 

προχπολογιςμό τθσ με τιμι αργοφ 121 USD/bbl, μαςτίηεται από 

εμφφλια διαμάχθ μεταξφ οπαδϊν τουκακεςτϊτοσ 

Maduroκαιαντιφρονοφντων.Η απϊλεια ελζγχου τθσ οικονομίασ,  

αφξθςε καιτθν τιμι τθσ βενηίνθσκατά 6000%10, ςτθ χϊρα με τα 

μεγαλφτερα αποκζματα… 

6. τθΒραηιλία,τθν 7θχϊρα ςτθν παγκόςμια οικονομικι κατάταξθ, 

με πλθκυςμό ~200 εκατομμυρίων,θ πτϊςθ των τιμϊν πετρελαίου 

μείωςε-22%τοE&PCAPEX (2016) τθσ κρατικισ PetroleoBrasileiroSA 

(Petrobras) επιβραδφνοντασ τθν ζρευνα ςτα βακιά νερά ανοικτά 

του Ατλαντικοφ. Εκεί εκτιμάται ότι φιλοξενοφνται ~ 13 δισ 

βαρζλια ςε βάκοσ καλάςςθσ 2150m και βάκοσ γεωλογικϊν 

ςχθματιςμϊν 5 χλμ{3000m + 2140m (εβαπορίτεσ)}11. τόχοστθσ 

χϊρασ είναι το 2020, να αντλοφνταιαπό  Ultra-DeepProduction4 

Μbbl/d.Σον Οκτϊβριο 2016 εγκρίκθκε Ν/ 4567τθσ ANP12για 

παραχωριςεισ, με ςυμβάςεισPSA χωρίσ τθν υποχρεωτικι 

ςυμμετοχι με 30% και το operatorshipςτθν Petrobras,ςτο 

δόγμα:Petroleoenosso(«Το πετρζλαιο είναι δικό μασ»). 

Η Petrobras,περιορίηεται πλζον ςτισ ζρευνεσ, ςτο δικαίωμα 1θσ 

προτίμθςθσ (rightoffirstrefusal) με άςκθςι του ςε 30 θμζρεσ.13 

                                                           
9
ΗPDVSAανάκεςεπρόςφαταερευνθτικόζργομε 18 γεωτρφπανα,  προχπολογιςμοφφψουσ  3.2 

bnUSDςτθηϊνθτουποταμοφΟρινόκομεςτόχοτθναφξθςθτθσπαραγωγισμζςα ςε 30 μινεσ, κατά 250,000 bbl/d. 
10Petroleos de Venezuela SA(PDVSA) 
11Δθλαδι, από τθν επιφάνεια τθσ καλάςςθσ μζχρι το κοίταςμα ..χωροφν  τα Ιμαλάια! 
12NationalPetroleumAgencydoBrasil 
13ιμερα, από τα 20 (pre-salt) κοιτάςματα, τα 17 ελζγχει θ Petrobras και από τα άλλα 2, θ SHELLOIL 
και μία βραηιλιάνικθ εταιρεία. 
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Σζλοσ, το ςκάνδαλο Petrobras,όπου ενζχεταιτo ςτζλεχόσ τθσ 

καιπρϊθνπρόεδροστθσ χϊρασ DilmaRousseff,δυςκολεφειτθν 

ανάπτυξθ,υποχρεϊνοντασ τον νζο ςυντθρθτικό πρόεδρο 

MichelTemer,ςε μεταρρυκμίςεισπουπροκαλοφνκοινωνικζσ 

εντάςεισ.  

7. τθνΝιγθρίαοι εξαγωγζσ πετρελαίου ειςφζρουν το 95% των 

εςόδων ςε ςυνάλλαγμα. Η πτϊςθ των τιμϊν, ϊκθςε τθν 

κυβζρνθςθ ςε καταςτροφικι  αλλαγι τθσ νομιςματικισ ιςοτιμίασ 

και ζλεγχο των τιμϊν, που περιόριςαν τον τομζα τθσ 

μεταποίθςθσ. Ηανάπτυξθ από ~ 4%, ζπεςε ςτο ~1.8% 

βακαίνοντασ τθν κρίςθ.Ηςθμαντικι αυτι χϊρα με τθν 

μεγαλφτερθ οικονομία ςτθν Αφρικι,γεωπολιτικά 

αποςτακεροποιείται από τθνδράςθ τθσ Ιςλαμικισ τρομοκρατικισ 

οργάνωςθσ BokoHaram, μίααςφμμετρθ απειλι που  αυξάνει το 

CountryRisk,περιορίηοντασ νζεσ επενδφςεισ.  

8. Σο Ιράν, ιςοςκελίηει τον προχπολογιςμό του,  με εξαγωγζσ 

πετρελαίου προσ 100 USD/bbl. ιμερα παράγει 3.6Mbbl/d με 

προοπτικι τα 4.2. Σον Ιοφλιο 2014, με τθν ιςτορικι ςυμφωνία για 

τα πυρθνικά  και το rapprochement με τισ ΗΠΑ, βελτίωςε μετά 

από 30 χρόνια τθνγεωπολιτικι του κζςθ. Ωςτόςο,  θ οικονομία 

δεν αναπτφχκθκε ανάλογα, ενιςχφοντασ τα ςτελζχθ του 

κεοκρατικοφ κακεςτϊτοσ που αντιδροφν ςτθν προςζγγιςθ με τθ 

δφςθ. Πρόκειται για μία αμφίπλευρα,14 μυωπικι εκτίμθςθ των 

προοπτικϊν μετεξζλιξθσ τθσ χϊρασ.  Πράγματι, οι ΗΠΑ, με τθν 

εξαίρεςθ των BankSepah&BankSepahIntl(17/1/2016), δεν 

χαλάρωςαν τουσ περιοριςμοφσ15, ςτθν πρόςβαςθ του Ιράν ςτο 

διεκνζσ τραπεηικό ςφςτθμα, υποςτθρίηοντασ, ότι θ χϊρα:  

 ενιςχφει τον πρόεδρο τθσ υρίασ Bashar-Al-Assad, και  

 ευνοεί τθν διεκνι τρομοκρατία.  

τθν Τεμζνθ, όπωσ και ςτθν υρία, το ιϊτικό Ιράν υποςτθρίηει 

τουσ αντιπάλουσ,εκείνωνπου ενιςχφει θ ουνθτικι αουδικι 
                                                           
14US Foreign Policy Administration- Iranian Mullah leaders 
15που διαμόρφωςαν και επζβαλλε ο ΟΗΕ 
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Αραβία. Η ςυμβολι του ςτθν καταπολζμθςθ του ISIS, είναι 

οπωςδιποτε κετικι, ωςτόςο οι διευκολφνςεισ  του ςτθν πολεμικι 

αεροπορία τθσ Ρωςίασ, ςτισ επιχειριςεισ τθσ ςτθ υρία, παρά τισ 

διευκρινιςεισ που δόκθκαν, προβλθμάτιςαν αρκετοφσ. 

 

9. τθαουδικι Αραβία, με τιμι εξαγωγισ πετρελαίου 60 

USD/bblαντιςτοιχεί ζλλειμα ~ 14 μονάδωνςτο ΑΕΠ, που αυξάνει 

τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ από τισ δαπάνεσ (~200 MUSD/d)16τθσ 

επιχείρθςθσ «Αποφαςιςτικι Καταιγίδα» (DecisiveStorm) ςτθν 

Τεμζνθ, εναντίον των αυτονομιςτϊν ιϊτϊν HUTHI. 

Η πολιτικι υπερπροςφοράσαργοφ, ιςοδυναμεί με ιδιότυπο 

dumping, διατιρθςθσ μεριδίου,ςτισ αγορζσ. Σα ελλείματα 

χρθματοδοτοφνται από τα υψθλά ςυναλλαγματικά αποκζματα ~ 

580 δισUSD,με εςωτερικό (ομόλογα) και με διεκνι δανειςμό.17 

Οι γεωπολιτικζσ προκλιςεισ τθσ αουδικισ Αραβίασ είναι πολλζσ.  

Ηχρθματοδότθςθ και ενίςχυςθ του ISIS,μαηί με το Qatar και μζχρι 

πρότινοσ τθν Σουρκία, ενόχλθςαν πολλοφσ,προςφάτωσ δεκαι τισ 

ΗΠΑ, που αποςταςιοποιοφνται αργά και διακριτικά μετά τθν 11θ 

επτεμβρίου 2001, από ζνα παραδοςιακό προμθκευτι αργοφ και 

ςφμμαχο,προςεγγίηοντασ προςεκτικά ζνα πρϊθν κοινό 

αντίπαλό:το Ιράν.  Σο ριγμα μεγάλωςε με τοννόμοτθσ Βουλισ 

των αντιπροςϊπων των ΗΠΑ  (8/9/2016)περί«αξίωςθσ 

αποηθμίωςθσ 18από τθν ΣΑ, των κυμάτων τθσ 11θσΣεπτεμβρίου 

2001».  

Σζλοσ,επιςθμαίνεται, ότι θ αουδικι Αραβία είναι ο βαςικόσ 

προμθκευτισ πετρελαίου τθσ Κίνασ(~20%)19.Ηςτρατθγικι αυτι 

παράμετροσ,είναι κρίςιμθ, αν θ αντιπαράκεςθ ςτθν Νότιο Σινικι 

Θάλαςςα, μετεξελιχκεί ςε δυναμικι, εντζλει μεταξφ Κίνασ & ΗΠΑ. 

                                                           
16David Ottaway, (December 2015),  the Wilson Center in Washington,  
17ΗSaudiAramcoωςτόςομείωςεελάχιςτα (-5%) το E&PCAPEX (2016). 
18από τθν αουδικι Αραβία 
19με εξαγωγζσ 44.2 δισ USD, ςε ςφνολο 232 δισ USD 

https://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson_International_Center_for_Scholars


25-26 Οκτωβρίου 2016,  Κδρυμα Ευγενίδου, Ακινα. 

6 
 

10. τθΡωςία,το 45% του προχπολογιςμοφ καλφπτεται από τισ 

εξαγωγζσ πετρελαίου. Η πτϊςθ των τιμϊν, μείωςε περίπου~4.5% 

το ΑΕΠ το 2015.Η ανάγκθ ενίςχυςθσ των εςόδων,  ϊκθςε τθν 

Ρωςία να προςεγγίςει  τθν αουδικι Αραβία,20ϊςτεαπό κοινοφ 

να ελεγχκεί θυπερπροςφορά πετρελαίου και ανακάμψουν οι 

τιμζσ. Η επικείμενθ ςφςκεψθ του OPECςτισ 30 Νοεμβρίου 2016 

κα αποφαςίςει, αν και δφςκολα,εκτιμάται ότι κα ςυμφωνθκοφν 

ποςοςτϊςεισ μείωςθσ  για κάκε μζλοσ του ΟPEC χωριςτά. 

Η Ρωςία, είναιο βαςικόσ προμθκευτισ πετρελαίου (~29%, 2014) 

και ξθροφ φυςικοφ αερίου (~37.5%, 2014) τθσ ΕΕ-28, με δεφτερο 

τθν Νορβθγία. Η χϊρα αντιμετωπίηει κυρϊςεισ, πουεπζβαλε 

θδφςθ, λόγω τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία καιπροςάρτθςθσ τθσ 

Κριμαίασ. Οριςμζνα κράτθ-μζλθ διαφωνοφν,διότι πλιττονται οι 

εξαγωγζσ τουσ, ι δυνθτικά απειλοφνταιοι 

ειςαγωγζστουσ.Ηφφεςθτθσ Ρωςικισ οικονομίασ οφείλεται 

περιςςότεροςε γεωπολιτικι παρενζργεια, παρά ςεαδυναμία 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ,που είναιαπό καιρό αναγκαίοσ. 

Σο ςτρατθγικό ερϊτθμα είναι ποιοσ κα ςτθρίξειτεχνοκρατικάτον 

εκςυγχρονιςμό,οι ΗΠΑ ι Γερμανία? Σεράςτιο το  διακφβευμα. 

Η φφεςθ, δεν εμπόδιςε τθν Ρωςία να εμπεδϊςει ςτρατιωτικι 

παρουςία ςτθν ανατολικι Μεςόγειοςαν αξιόπιςτθ δφναμθ 

αντιπαράκεςθσ με τθν ISIS,,ςτθρίηοντασ το κακεςτϊσ AlAssad. 

11. Σζλοσ ςτισΗΠΑ, μετά τθν πτϊςθ των τιμϊνπετρελαίου,θ 
παραγωγι από ςχιςτόλικουσ μειϊκθκε λόγω του μθ-
ανταγωνιςτικοφ κόςτουσ ςε ςχζςθ με το ςυμβατικό πετρζλαιο. 
Επιςθμαίνεται ότι, το 1ο εξάμθνο του 2016, οι ειςαγωγζσ αργοφ 
αυξικθκαν για 1θ φορά μετά το 2010,  κατά ~ 500,000 bbl/d 
ζναντι του 2015.Οι πολιτείεσ Σζξασ, Νότιασ Ντακότα και Αλάςκασ 
επλιγθςαν οικονομικά. 
Μετά τθν παγκόςμιαχρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008,θ 
παραγωγι πετρελαίου, αυξικθκε  77%,  ςτα ~ 9 Mbbl/d. Μετά 
τον Ιοφλιο του 2014,ακολοφκθςε πτϊςθ πάνω από 70%, ςτα ~ 40 

                                                           
20

Οι δυο χϊρεσ καλφπτουν από κοινοφ το 40% του παγκόςμιου εμπορίου πετρελαίου 
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USD/bbl.Οι  χαμθλζσ τιμζσ, μείωςαν το ενεργειακό ζλλειμα ςε 
επίπεδα κατά 20% μικρότερα του 2008. Απότο 2009 και μετά,θ 
οικονομία αναπτφςςεται, με χαμθλοφσ ρυκμοφσ, ~1.6% το 
2016με νομιςματικι επζκταςθ (QE). Σζλοσ, προβλθματίηειθ 
αφξθςθ του ελλείματοσ του  ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊντο 
2014 &2015.Με ενδιαφζρον αναμζνεται θ  νζα οικονομικι 
πολιτικι που κα προκφψειμετά τισ προεδρικζσ εκλογζσ τθσ 8θσ  
Νοεμβρίου 2016. 


