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Θέμα: Παγκόσμια άνοδος τιμών φυσικού αερίου – αμερικανική οπτική. 
 
Σύμφωνα με εδώ σχετικές κρίσεις αναλυτών, από αμερικανικής θεώρησης η κρίση στην 

παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε ελλείψεις και ραγδαία άνοδο τιμών στην 

Ευρώπη, εκλαμβάνεται ως αποτέλεσμα σκόπιμου ρωσικού σχεδιασμού αλλά και ως ευκαιρία 

για αύξηση των α/ εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). 

Παράλληλα, οι πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος έσπευσε να αποδώσει 

την τρέχουσα ενεργειακή κρίση σε λάθη της Ευρώπης -- αναφέροντας ότι για την κρίση αυτή 

ευθύνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπλοκής με το χρηματιστηριακό εμπόριο 

φυσικού αερίου (spot αγορές) αντί της υπογραφής δεσμευτικών μακροπρόθεσμων 

συμβολαίων για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Gazprom -- εκλαμβάνονται ως ακραίος 

πολιτικός κυνισμός.  

Συναφώς, και ενώ σύμφωνα με εδώ αναλυτές ο βαθμός ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης 

από τη Ρωσία βαίνει αυξανόμενος, διάχυτη είναι η άποψη ότι η Ρωσία "έκλεισε τις στρόφιγγες" 

για επίσπευση της τελικής έγκρισης της λειτουργίας του αγωγού Nordstream 2 (NS2) από τη 

γερμανική ρυθμιστική Αρχή ενέργειας, διαδικασία η οποία προϋποθέτει τη συναίνεση των 

αρμόδιων κοινοτικών Αρχών. Ειδικά ως προς τη Γερμανία, την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής 

οικονομίας, η έναρξη λειτουργίας του NS2 θα ενισχύσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό 

αέριο το οποίο καλύπτει επί του παρόντος περίπου 40% των ετήσιων γερμανικών αναγκών. 

Παράλληλα, η κατασκευή και λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού NS2 συνιστά σημαντικό 

πλήγμα για την Ουκρανία, τόσο από άποψη ενεργειακής ασφάλειας (καθώς 30% περίπου των 

ετήσιων αναγκών σε φ/α καλύπτονται από εισαγωγές, κυρίως από τη Ρωσία μέχρι πρότινος), 

όσο και από οικονομική άποψη (καθώς η ροή του ρωσικού αερίου μέσω του ουκρανικού 

δικτύου αγωγών εξασφάλιζε έσοδα / transit fees άνω των $ 2 δισ. ετησίως, ποσό διόλου 

ευκαταφρόνητο για τη χειμαζόμενη ουκρανική οικονομία). 

Ως προς την αμερικανική αγορά φ/α, σημειώνεται ότι περίπου 10% της ετήσιας παραγωγής 

εξάγεται υπό τη μορφή LNG, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί έτι περαιτέρω καθώς το 

πρώτο τρίμηνο του 2022 θα τεθούν σε λειτουργία δύο νέες μονάδες υγροποίησης φ/α στον 

Κόλπο του Μεξικού (εταιρειών Cheniere και Venture Global). Σε κάθε περίπτωση, η εγχώρια 

παραγωγή καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας και δεν αναμένονται ελλείψεις στην 

εγχώρια αγορά τους προσεχείς μήνες. 

Πάντως, η αισιοδοξία για αύξηση των α/ εξαγωγών στο άμεσο μέλλον τελεί υπό αίρεση, καθώς 

η παραγωγή φ/α στον Κόλπο του Μεξικού που επλήγη σημαντικά από τον τυφώνα Ida δεν έχει 

ακόμα αποκατασταθεί, ενώ, παράλληλα, φορείς της εγχώριας βιομηχανίας αντιτίθενται σε 

ενδεχόμενη αύξηση των α/ εξαγωγών LNG επικαλούμενοι οικονομικούς κυρίως λόγους, περί 

ανησυχιών αύξησης του ενεργειακού κόστους και του κόστους παραγωγής, λόγω αύξησης 

εξαγωγών φ/α/, και εν τέλει γενικευμένων αυξήσεων τιμών σε μια περίοδο έντονων 

πληθωριστικών πιέσεων.  



Το 2020 οι εξαγωγές α/ LNG ανήλθαν σε 67,68 δισ. κ.μ. εμφανίζοντας αύξηση 31,34% από το 

2019. Ως προς την  Ελλάδα κατά το 2020 οι εισαγωγές α/ LNG εμφάνισαν αύξηση 230% 

ανερχόμενες σε 48,4 από 14,6 εκ. κυβικά μέτρα. 

 


