Αγωγοί Μεταφοράς Ενέργειας
Ανταγωνισμός ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας
Μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται στην περιοχή της
Κασπίας θάλασσας, που περιβάλλεται από τις χώρες Ρωσία, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν,
Ιράν, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία.
Οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν, όπου
έχουν και στρατιωτικές βάσεις, και εγκαινιάστηκε το 2006 ο αγωγός μεταφοράς
πετρελαίου BTC ( Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν) και η προοπτική είναι να μεταφέρει 1
εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα (50 εκατομμύρια τόνους ετησίως). Ο αγωγός έχει
μήκος 1760 χλμ., ξεκινά από το Αζερμπαϊτζάν, περνά από Γεωργία, Τουρκία και
καταλήγει στο μεσογειακό λιμάνι του Τσεϊχάν (απέναντι από την Κύπρο). Στοίχισε 4 δις
δολάρια, το 30% των μετοχών κατέχει η BP, ακολουθεί η αζερική ΑzBTC με 25% και οι
Chevron, Statoil,Eni, Total, κλπ, όλες δυτικών συμφερόντων. Από το λιμάνι του Τσεϊχάν
φορτώνεται σε δεξαμενόπλοια προς τις δυτικές και ασιατικές αγορές.
Η μεγάλη απόσταση μεταφοράς αυξάνει και το κόστος, η μεταφορά θα ήταν με πολύ
μικρότερο κόστος αν γινόταν μέσα από το Ιράν, είναι και αυτός ένας λόγος που οι ΗΠΑ
και ΕΕ θέλουν να επέμβουν στο Ιράν και να ελέγχουν την κυβέρνηση, όπως έκαναν στο
Ιράκ. Για την επέμβαση χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων
από το Ιράν, όπως χρησιμοποίησαν τα όπλα μαζικής καταστροφής που έλεγαν ότι είχε ο
Σαντάμ και έκαναν το 2003 επέμβαση και κατοχή του Ιράκ.
Στο Τσεϊχάν καταλήγει και ένας αγωγός πετρελαίου από το Κιρκούκ του Ιράκ,
μήκους 966 χλμ και δυνατότητας μεταφοράς 70 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, όμως
αυτός υπολειτουργεί διότι υπάρχουν δολιοφθορές από τις αντικατοχικές οργανώσεις
μέσα στο Ιράκ.
Ο πρόεδρος Πούτιν έκανε συμφωνία με Καζακστάν και Τουρκμενιστάν, που
πρόκειται να υπογραφεί το Σεπτέμβρη 2007, για τη μεταφορά πετρελαίου, με αγωγό
μέσω Ρωσίας που καταλήγει στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ της Μαύρης θάλασσας. Από
εκεί με μικρά δεξαμενόπλοια θα μεταφέρεται στο λιμάνι Μπουρκάς (Πύργου) της
Βουλγαρίας και με τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, μήκους 288 χλμ., θα φτάνει
στη Μεσόγειο. Έτσι θα αποφεύγεται η διέλευση των μικρών δεξαμενόπλοιων από τα
στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια, όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία και πολλές
καθυστερήσεις.
Με τους ηγέτες του Καζακστάν και Τουρκμενιστάν είχε διαπραγματεύσεις και η ΕΕ,
αλλά πρόλαβε ο Πούτιν και έτσι ο προεδρεύων της ΕΕ Μπαρόζο διαμαρτυρήθηκε διότι
έμεινε έξω από το χορό. Η όλη προσπάθεια είναι να αποκλείσουν τη Ρωσία να είναι ο
κύριος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ.
Ο αγωγός φυσικού αερίου blue Stream, μήκους 1200 χλμ., κατασκευάστηκε από τη
ρωσική Gazprom και την ιταλική ENI, κόστισε 3.2 δις δολάρια. Διέρχεται από ρωσικά
εδάφη και με υποθαλάσσιο αγωγό από τη Μαύρη Θάλασσα και καταλήγει στη
Σαμπσούντα-Άγκυρα, μεταφέρει 8 δις κυβικά μέτρα ετησίως.
Κατασκευάζεται επίσης ο αγωγός Nabuko, από εταιρείες δυτικών συμφερόντων, που
θα μεταφέρει φυσικό αέριο από Αζερμπαϊτζάν και Μέση Ανατολή, μέσω Τουρκίας, σε
Βουλγαρία-Ρουμανία-Ουγγαρία-Αυστρία. Θα είναι 3000 χλμ., τα 2000 χλμ. μέσα στην

Τουρκία, με συνολικό κόστος 6 δις. δολάρια. Τον αγωγό αυτό θέλει να χρησιμοποιήσει
και η Ρωσία για τη μεταφορά δικού της φυσικού αερίου αλλά δεν είναι βέβαιο αν θα το
αποδεχτούν οι κατασκευαστές του αγωγού. Ένα παρακλάδι του αγωγού Νabuko θα
περνά από την Ελλάδα και με υποθαλάσσιο αγωγό θα διοχετεύεται στην Ιταλία.
Η προσπάθεια των ΗΠΑ είναι να αποκλείσουν τη Ρωσία: (α) Ως βασικό προμηθευτή
πετρελαίου και αερίου της ΕΕ και να την αντικαταστήσουν με τις εταιρείες δυτικών
συμφερόντων, (β) Η αντιπυραυλική ασπίδα που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε
Πολωνία-Τσεχία και στην ΕΕ στοχεύει να απομονώσει τη Ρωσία και να επιβάλλουν εκεί
μια κυβέρνηση, τύπου Γέλτσιν, υποταγμένη στις δικές τους απαιτήσεις
Βλέπουμε λοιπόν ότι τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ιμπεριαλιστών είναι
τεράστια και ο ανταγωνισμός θα οξυνθεί με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι υψηλές τιμές
του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια έχουν αποδώσει στις δυτικές εταιρείες αλλά και στη
Ρωσία τεράστια ποσά με αποτέλεσμα η Ρωσία να βγει από το οικονομικό τέλμα και να
εμφανίζεται ως υπολογίσιμη πυρηνική δύναμη, αντίπαλο δέος στις ΗΠΑ.
Στη Ρωσία σήμερα υπάρχει ένα ημιαυταρχικό καθεστώς, που φυλάκισε και
κυνήγησε μερικούς ολιγάρχες που είχαν λεηλατήσει τη λαϊκή περιουσία μετά τη διάλυση
της ΕΣΣΔ, επίσης απαγορεύτηκε η λειτουργία ενός κομμουνιστικού κόμματος. ‘Ενα
πρόσφατο δημοψήφισμα έδειξε ότι 35% των ρώσων προτιμούν το καθεστώς που είχαν
στην ΕΣΣΔ, 25% προτιμούν το καθεστώς Πούτιν και 15% το καθεστώς δημοκρατίας
δυτικού τύπου.

