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Διάθεση νέων ομοσπονδιακών εκτάσεων για έρευνες υδρογονανθράκων. 

 

Συμμορφούμενη με προηγούμενη σχετική απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της 

Louisiana, η Διοίκηση Biden, μέσω του α/ Υπουργείου Εσωτερικών (Interior Department / 

Bureau of Land Management), ανακοίνωσε 15/4 τη διάθεση 1,44 εκ. στρεμμάτων 

ομοσπονδιακής γης προς μίσθωση για έρευνες / γεωτρήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

 

Αναφέρεται ότι η διάθεση των ανωτέρω γαιών αντιστοιχεί σε περικοπή τάξης 80% της 

συνολικής αρχικά προταθείσης έκτασης, βάσει των αιτημάτων εκμετάλλευσης που 

κατατέθηκαν από την α/ ενεργειακή βιομηχανία. Συναφώς, οι εταιρείες που θα πλειοδοτήσουν 

στους σχετικούς διαγωνισμούς θα κληθούν να καταβάλλουν σημαντικά υψηλότερο τίμημα, εν 

συγκρίσει με τα δεδομένα αντίστοιχων διαγωνισμών του παρελθόντος, ήτοι πλέον 18,75% από 

12,5% προηγουμένως (από το 1920) επί της αξίας των παραγόμενων κοιτασμάτων (αύξηση 

50%). Σύμφωνα με την Υπηρεσία του Κογκρέσου CRS / Congressional Research Service, 

εκτιμάται ότι τα έσοδα από δικαιώματα για χερσαίες έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου 

ανήλθαν σε $ 1,5 - 3 δισ. ετησίως, προς το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, κατά την 

τελευταία δεκαετία. 

 

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση διάθεσης νέων εκτάσεων προς αναζήτηση ενεργειακών 

κοιτασμάτων  εκδόθηκε μετά από εβδομάδες πιέσεων στην α/ κυβέρνηση για ανάληψη δράσης 

προς αντιμετώπιση των ιστορικά υψηλών τιμών ενέργειας, οι οποίες σημείωσαν εκρηκτική 

άνοδο αρχικά λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και, το τελευταίο δίμηνο 

περίπου, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των συνακόλουθων περιορισμών 

στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από την εποχή που ήταν υποψήφιος για το Προεδρικό αξίωμα, ο 

Πρόεδρος Biden ζητούσε επισταμένως τον τερματισμό των γεωτρήσεων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου σε ομοσπονδιακά εδάφη, για περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 

εντέλλοντας μάλιστα την αναστολή διάθεσης ομοσπονδιακών γαιών για αναζήτηση νέων 

ενεργειακών πόρων την πρώτη ημέρα ανάληψης καθηκόντων του. 

 

Ωστόσο, η σχετική προεδρική Εκτελεστική Απόφαση (ΕΟ) είχε τεθεί σε αναστολή από το 

ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Πολιτείας Louisiana, στις 15 Ιουνίου 2021, κατόπιν 

προσφυγής 13 α/ Πολιτειών με ισχυρή τοπική ενεργειακή βιομηχανία. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση: 

- Interior Department Announces Significantly Reformed Onshore Oil and Gas Lease Sales, 

https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-significantly-reformed-

onshore-oil-and-gas-lease-sales.  
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