
Τι συμβαίνει με το αέριο στην Ευρώπη; 

Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται σχετικά με την αγορά του φυσικού αερίου και τη σύγκρουση 
στην Ουκρανία. Τόσα και όσα, ώστε να χάνει κανείς την ουσία. Την ουσία της Ουκρανικής κρισης 
από τη μια και της ενεργειακής από την άλλη. 
Με αποτέλεσμα ο «θεατής» (γιατί έτσι έχει καταντήσει η κοινή γνώμη), πιο συγκεκριμένα ο 
«τηλεθεατής» να μην έχει ο ίδιος «κρίση» για την κρίση, που ο ίδιος υφίσταται !!!
Άρα λοιπόν, ο στόχος επετεύχθη.

Σήμερα, δεχόμαστε «βροχή» από συνέπειες, κι ακόμη δεν ξεκινήσαμε !
Μέσα σε αυτή τη «κακοκαιρία» και τη πολιτική ομίχλη, που δημιουργεί το χολυγουντιανό σκηνικό,
που έχουν στήσει τα ΜΜΕ και συνεπικουρούντες το σύστημα «προοδευτικοί» ειδικοί 
«δημοσιογράφοι - αναλυτές», η  παραπληροφόρηση και η λήθη, δίνουν και παίρνουν.
Δίνουν και παίρνουν ειδήσεις, αναλύσεις, εκτιμήσεις, προβλέψεις.

- Έτσι ξεχνάμε ότι η ενεργειακή κρίση προϋπήρχε, άλλωστε είχε προαναγγελθεί, εν μέσω 
πανδημίας, όπως άλλωστε συνηθίζεται στη σύγχρονη στρατηγική της καταστροφολογίας.
- Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι «ο πόλεμος έγινε για το αέριο». Αυτή είναι η εκλαϊκευμένη εκδοχή. 
Η επιστημονικότερη αποδίδει τις αιτίες του πολέμου στη σύγκρουση των υπερδυνάμεων για τον 
έλεγχο των ενεργειακών αγορών.
- Στη συνέχεια όμως μαθαίνουμε, ότι δεν είναι όλοι κακοί, αλλά ότι μόνο ο Πούτιν, χρησιμοποιεί 
το φυσικό αέριο, ως όπλο στον πόλεμο με την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
- Έτσι ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι αυτή που δέχεται τις κυρώσεις και υφίσταται τις συνέπειες 
του οικονομικού πολέμου. Αυτό θα το ξαναθυμηθούμε όταν οι αναλυτές θα μας εξηγούν στη 
συνέχεια, για ποιο λόγο θα καταρρεύσει η αδύναμη και εξασθενημένη, απόλυτα εξαρτημένη 
Ρωσική οικονομία. Από τι; Μα από τι άλλο;  Από την έλλειψη, Μπέργκερς, Γκούτσι, Νετφλιξ 
και άλλων καταναλωτικών αγαθών, άκρως απαραίτητων για τη στοιχειώδη διαβίωση, των 
εξαρτημένων Ρώσων !!

- Έτσι μαθαίνουμε ότι η Ρωσία «έκοψε τη παροχή φυσικού αερίου στην ΕΕ».
- Έτσι μαθαίνουμε ότι η Ρωσία δεν την έκοψε κι ότι έτσι η ΕΕ πληρώνει τον πόλεμο του Πούτιν
- Έτσι μαθαίνουμε ότι η Ρωσία δεν την έκοψε, αλλά αύξησε τη τιμή του φυσικού αερίου.

- Έτσι ξεχνάμε ότι το αμερικάνικο υγροποιημένο LNG, είναι ακριβότερο και πιο ρυπογόνο.
- Έτσι ξεχνάμε ότι δεν είναι η Ρωσία που καθορίζει τις τιμές στην αγορά.
- Έτσι ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι εκείνη που επέμενε στις μακροχρόνιες συμβάσεις, σε 
αντίθεση με τους Ευρωλήσταρχους και όχι μόνον, καθώς λοιπούς κομπραδάρους και 
κοντράκτορες (διάβαζε κονκισταδόρες) που επέβαλαν τιμές με βάση την εκάστοτε 
διαμορφούμενη - δηλαδή σκοπίμως και συνεχώς μεταβαλλόμενη, ανάλογα με τη σπέκουλα 
των ισχυρών - στην spot market αγορά. Εκεί δηλαδή που επικρατεί η φιλελεύθερη ζούγκλα 
(είναι διαφορετική από την άλλη !!) της άμεσης παράδοσης και κατά συνέπεια τιμολόγησης 
των αγαθών.
Αυτό που με απλά λόγια, θα μπορούσε να περιγραφεί ως:
εδώ παπάς, εκεί παπάς και που 'ναι ο παπάς;

Είδατε λοιπόν πόσα «πλείστα, όσα» μαθαίνουμε.
Ειδικά ο Έλληνας καταναλωτής έχει την ευχέρεια να μάθει ότι:
- αν πληρώνει πολλά για το ρεύμα που καταναλώνει, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα ο 
Πούτιν
- αν κρυώνει, πάλι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα ο Πούτιν
- αν ακριβαίνουν τα είδη διατροφής, πάλι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα ο Πούτιν



αν θα μειωθούν οι συντάξεις, πάλι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα ο Πούτιν
συνεχίζεται....

Αναρωτιόμαστε λοιπόν:
πρώτον, πότε ο «Έλληνας καταναλωτής» θα μάθει ότι σε λίγο δεν θα είναι πλέον «καταναλωτής»; 
-  επειδή δεν θα μπορεί πλέον να καταναλώνει.
Και δεύτερον, θα καταλάβει άραγε ότι σε λίγο ίσως να μην  μπορεί να λέγεται ούτε καν σκέτο 
«Έλληνας»;

Η Gazprom σώζει σιωπηλά την ενεργειακή αγορά της Ευρώπης.

Οι σταθερές και μεγάλες ποσότητες Ρωσικού φυσικού αερίου που παραδόθηκαν στην Ευρώπη τον 
Μάρτιο συνεχίζουν να μειώνουν το κόστος των πρώτων υλών στην ΕΕ. Η πολιτική κερδοσκοπία 
σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία δεν εμπόδισε τη διαδικασία αυτή. Η αγορά 
επωφελείται από τις δραστηριότητες της Gazprom χωρίς εξαίρεση από όλους τους 
συναλλασσόμενους που συνεργάζονται με την εταιρεία.

Ωστόσο, όλοι αυτοί αποσιωπούν με δειλία το γεγονός ότι η Ρωσική εταιρεία σώζει στην 
πραγματικότητα σιωπηλά τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ, όλο αυτό το διάστημα, αφότου 
ξεκίνησε η εντατική έγχυση καυσίμων στο Σύστημα Υπόγειας αποθήκευσης αερίου (UGSF) 
για τη νέα περίοδο θέρμανσης.

Ωστόσο, όσοι οι αναλυτές του κλάδου, παρέμειναν μακριά από την πολιτική, δεν έκρυψαν το 
προφανές γεγονός.

«Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί στο ελάχιστο χάρη στις σταθερά 
υψηλές ποσότητες που διατίθενται από τη Ρωσία. Η διαμετακόμιση γίνεται τόσο μέσω της 
Ουκρανίας όσο και μέσω του Nord Stream, στον οποίο οι παραγγελίες έχουν αυξηθεί».

- Έγραψε ο αναλυτής του Bloomberg Stephen Stapzynski .

Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2022, το κόστος του φυσικού αερίου είχε πέσει σε σχετικά λογικά επίπεδα, 
στα 1.050 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, οι εισαγωγές από τη Νορβηγία και οι 
πολυδιφημισμένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεν έπαιξαν σχεδόν κανέναν ρόλο 
σε αυτή τη θετική τάση. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ βρίσκεται στο ανώτατο 
σημείο της πιθανής προσφοράς και δεν έχει παρουσιάσει αύξηση από τον Ιανουάριο. Συνολικά, 
σύμφωνα με την GIE και την GASSCO, οι εισαγωγές των λοιπών εκτός Ρωσίας προϊόντων,  στην 
ΕΕ φθάνουν τα 342 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως.

Οι εισαγωγές από τη Ρωσία έχουν αυξηθεί σημαντικά και παρουσιάζουν δυναμική αύξηση από τις 
αρχές του μήνα μέχρι σήμερα. Οι αριθμοί αυξάνονται σταθερά, φθάνοντας κατά μέσο όρο τα 368 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα, εξαιρουμένων των παραδόσεων στην Τουρκία. Πρόκειται για 115 
εκατομμύρια περισσότερα από ό,τι τον Ιανουάριο. Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου 
από τη Ρωσία, εάν συμπεριληφθούν οι αναλήψεις από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της 
ΕΕ, ανέρχεται σε 390 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ακόμα και σε αυτή την «εξασθενημένη» 
μορφή, οι εξαγωγές από τη Ρωσία προηγούνται του LNG και της Νορβηγίας μαζί.

Οι προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω τον επόμενο 
μήνα, καθώς θα υποβληθούν νέες προσφορές, οι οποίες εξαρτώνται πλήρως από την Gazprom. Η 
έναρξη της περιόδου αποθεματοποίησης, η οποία σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ πρέπει 



να είναι εγγυημένη πλήρως κατά 90 τοις εκατό γεμάτη και όχι κατά 75 τοις εκατό όπως πριν, θα 
φέρει νέα ρεκόρ πωλήσεων.

Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι η τιμή των καυσίμων από τη Ρωσία μπορεί να αυξηθεί πολύ 
σύντομα, δεδομένου ότι τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια της Gazprom συνδέονται με τις τιμές 
της αγοράς με χρονική καθυστέρηση ενός μήνα, πράγμα που σημαίνει αύξηση της τιμής των 
πρώτων υλών μέσα στον Απρίλιο. Σε αυτή την περίπτωση, η Ευρώπη θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει το δίλημμα της άντλησης μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου στις 
αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις και της εκ νέου αύξησης της τιμής του.

Από τη ιστοσελίδα του Репортёр (Δημοσιογράφος)
23.03.22


