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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ιεθάλε ηεο Καζπίαο απνηειεί ίζσο ην πην ζπλαξπαζηηθό «παζλ» ηνπ πιαλήηε ζηνλ 
δηεζλή ελεξγεηαθό ράξηε, εμ νπ θαη έρεη ηύρεη ελδειερνύο αλάιπζεο από πιείζηνπο 
όζνπο ζπγγξαθείο ηα ηειεπηαία 25 έηε. Η Επξώπε, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνβεί ζε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγώλ πεηξειαίνπ θαη, ηδίσο, θπζηθνύ αεξίνπ, ζηξάθεθε, ίζσο κε 
ππεξβνιηθέο βιέςεηο, πξνο ηελ Καζπία. Τν ίδην, όκσο, έθαλαλ Κίλα θαη Ιλδία, ε δε 
Ρσζία νπδέπνηε έπαςε λα ζεσξεί ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή σο ην «εγγύρ εξωηεπικό» 
ηεο, ήηνη κηα δώλε πεξηνξηζκέλεο θπξηαξρίαο. Η κεηαζνβηεηηθή Καζπία θαη, εηδηθόηεξα, 
ηα ηξία πεξίθιεηζηα θξάηε απηήο, ζηα νπνία ζα εζηηάζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο, 
πξνζθέξεηαη ηδίαηηεξα γηα κηα ζεώξεζε ησλ δηεζλώλ ελεξγεηαθώλ ζρέζεσλ πνπ 
εδξάδεηαη ζε κία ξεαιηζηηθή, θξαηνθεληξηθή θαη, ηειηθά, γεσπνιηηηθή αληίιεςε. Απηή 
ζέιεη λα εθιακβάλεη όιεο ηηο απνθάζεηο πεξί εμαγσγηθώλ νδεύζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο 
επηζπκίαο ησλ εζληθώλ θξαηώλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηζρύ ηνπο κέζα ζε έλα άλαξρν 
δηεζλέο ζύζηεκα, επνκέλσο κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ απνδεηθλύνληαη 
όλησο ηζρπξά, ελδερνκέλσο θαη θπξίαξρα. Εληνύηνηο, όζν ηζρπξόο θη αλ είλαη, εηδηθά 
ζηελ Καζπία, ν «εθνικιζμόρ ηων θςζικών πόπων», επνκέλσο ν θξαηηθόο ζρεδηαζκόο 
Μπαθνύ, Αζηαλά θαη Αζγθακπάη θαη, επίζεο, όζν δηθαηνινγεκέλεο θαη αλ εκθαλίδνληαη 
πξνο ηξίηνπο νη αλεζπρίεο αζθάιεηαο ησλ πεξίθιεηζησλ θξαηώλ σο πξνο πξνο ηα πνύ 
θαη κέζσ πνηαο όδεπζεο (δει. πνησλ θξαηώλ δηέιεπζεο) ζα εμάγνπλ ηνπο πόξνπο ηνπο, 
ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη κάιινλ πην ζύλζεηε: ζεκαληηθνί «παίθηεο» ζηελ πεξηνρή είλαη 
θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηδησηηθώλ (δπηηθώλ) ζπκθεξόλησλ, νη νπνίεο έρνπλ -επίζεο 
δηθαηνινγεκέλεο- αλεζπρίεο σο πξνο ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Σεκεησηένλ όηη κόλνλ απηέο 
δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ζε δύζθνια 
πεδία, όπσο ηα θαζπηαθά. Εηδηθά ζε επνρέο ρακειώλ δηεζλώλ ηηκώλ, όπσο ε παξνύζα, 
ηα πεξηζώξηα ειηγκώλ σο πξνο ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ζηελεύνπλ ζεκαληηθά. Ελώ ν 
«Νόηιορ Διάδπομορ» αεξίνπ (Σαρ Νηελίδ 2 θαη νη ηξεηο παξεπόκελνη αγσγνί) έρεη 
πξνρσξήζεη πάξα πνιύ γηα λα ζηακαηήζεη, ππάξρεη ν θίλδπλνο ε αλάπηπμε πνιιώλ θαη 
κεγάισλ θνηηαζκάησλ (πρ Καζαγθάλ, Σαρ Νηελίδ 3, Ακπζεξόλ) λα κελ πξνρσξήζεη 
άκεζα, αλαηξέπνληαο ηηο θηινδνμίεο ησλ εζληθώλ θξαηώλ. Επηπιένλ, ηα ηειεπηαία, 
έρνληαο θαηαζηεί «κπάηη-ειζοδημαηίερ» από ηνπο παθησινύο κε πεηξνδνιάξηα, απηή ηε 
ζηηγκή θινλίδνληαη ζπζέκεια ιόγσ ηεο πηώζεο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ θαη βηώλνπλ ύθεζε, 
δεκόζηα ειιείκκαηα, ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπο θαη πνιιά αθόκε πξνβιήκαηα. 
Επνκέλσο, ν παξάγσλ «ενέπγεια» ίζσο θαη λα κελ είλαη ηόζν καγηθόο, όζν λόκηδαλ.  


