
Οι Αυστριακές αρχές αποδέχονται τον όρο να πληρώνουν για το Ρωσικό φυσικό αέριο σε 
ρούβλια.
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Η Αυστριακή εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου OMV αποδέχθηκε τους όρους της Ρωσίας 
να πληρώνει για τις προμήθειες του Ρωσικού φυσικού αερίου σε ρούβλια, ανοίγοντας αντίστοιχο 
λογαριασμό σε Ρωσική τράπεζα. Αυτό ανακοίνωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ 
(Karl Nehammer).

«Εμείς, δηλαδή η OMV, έχουμε αποδεχθεί τους όρους πληρωμής, όπως και η Γερμανική 
κυβέρνηση. Διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνονται με τους όρους των κυρώσεων. Ήταν σημαντικό 
για εμάς}, δήλωσε ο Νεχάμερ (σύμφωνα με το TASS).

Νωρίτερα, ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε ότι η χώρα του 
υποστηρίζει όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκτός από το εμπάργκο στο Ρωσικό φυσικό 
αέριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόρριψη του Ρωσικού φυσικού αερίου θα «πλήξει» την Αυστρία 
περισσότερο από τη Ρωσία.

Νωρίτερα, το περιοδικό International Life δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τον απρόσκοπτο 
χαρακτήρα των Ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. «Στις αρχές του περασμένου 
φθινοπώρου, ως αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών και οικονομικών λανθασμένων υπολογισμών 
που έγιναν από την ηγεσία της ΕΕ τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, στην Ευρωπαϊκή αγορά 
φυσικού αερίου άρχισε να δημιουργείται μια κατάσταση κρίσης. 
Η σταθερότητα του εφοδιασμού εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από βραχυπρόθεσμους παράγοντες, 
φυσικούς και οργανωτικούς. 
Για παράδειγμα, τα ζεστά καλοκαίρια στην Ευρώπη και την Ασία οδήγησαν σε αυξημένη 
κατανάλωση ενέργειας. Και η πανδημία του κοροναϊού προκάλεσε τεχνικά και οργανωτικά 
προβλήματα. 
Τέλος, η πτώση των επενδύσεων που προκλήθηκε από τις δηλώσεις των πολιτικών για την ανάγκη
επιτάχυνσης της σταδιακής κατάργησης των υδρογονανθράκων οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης
που αιφνιδίασε σχεδόν όλους τους δυνητικούς προμηθευτές φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα, 
υπήρξε μια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι τιμές spot (των 
άμεσων αγορών) στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας αυξήθηκαν πάνω από 2.000 δολάρια 
ΗΠΑ ανά 1.000 κυβικά μέτρα το φθινόπωρο του 2021. 
Η αύξηση αυτή επαναλήφθηκε τον Δεκέμβριο, με φόντο την υστερία για μια ενδεχόμενη «Ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία». Η έλλειψη φυσικού αερίου οδήγησε σε μείωση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά, υπήρξαν κατηγορίες εναντίον της Μόσχας και της Gazprom. 
Ωστόσο, ο επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ παραδέχθηκε τον Φεβρουάριο ότι ένας
συνδυασμός παραγόντων είναι αυτός που προκάλεσε το «σοκ» των τιμών και ότι η τιμή του 
φυσικού αερίου στην ΕΕ αυξήθηκε 6 έως 10 φορές, παρόλο που  η Ρωσία εκπλήρωσε τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις. 
Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου έχει γίνει όμηρος των αυξανόμενων 
γεωπολιτικών εντάσεων και της αντιπαράθεσης μεταξύ των κρατών. Πρώτα απ' όλα, 
διακυβεύονται τα γεωπολιτικά και εμπορικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα 
προηγούμενα χρόνια, οι ΗΠΑ φαίνεται να ενθάρρυναν σκόπιμα την ΕΕ να γίνει περισσότερο 
εξαρτημένη από τις πολιτικές φιλοδοξίες ορισμένων κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης που έχουν συμμαχήσει με την Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένης και της Ουκρανίας, 
παρόλο που η ίδια δεν ανήκει καν στην ΕΕ», αναφέρει το άρθρο.
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