
Λόγω των κυρώσεων, το 40% της δυναμικότητας του Nord Stream έχει πέσει, και αν ο αγωγός 
συνεχίσει να λειτουργεί με τον τρέχοντα τρόπο, η Ευρώπη δεν θα λάβει 13,5 δισ. κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου από τη Gazprom μέχρι το τέλος του έτους.
Ταυτόχρονα, πριν από ένα μήνα, η Ουκρανία σταμάτησε να λαμβάνει φυσικό αέριο μέσω του 
συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Σοχρανίβκα, γεγονός που θα προκαλέσει επιπλέον 
έλλειμμα 6,5 δισ. κ.μ. μέχρι το τέλος του έτους.
Συνολικά, η εξαγωγική ικανότητα της Gazprom μειώθηκε ονομαστικά κατά το ένα τέταρτο.

Η καθημερινές παραδόσεις της  Gazprom, από 01.04.01 έως 01.04.22

Στις 14 Ιουνίου, η Gazprom παρέδωσε περίπου 158 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, από 440 
εκατ. κυβικά μέτρα ένα χρόνο νωρίτερα.
Η απόφαση της Gazprom να μειώσει περαιτέρω τη δυναμικότητα του Nord Stream 1 θα έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.
Με τις προμήθειες να έχουν μειωθεί στα 67 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, οι ευρωπαϊκές χώρες θα 
δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να γεμίσουν τις αποθήκες πριν από το χειμώνα.

Με τα υφιστάμενα προβλήματα υποδομών, το μερίδιο της Gazprom στην ευρωπαϊκή αγορά δεν θα 
μπορεί να αντικατασταθεί από τους Αμερικανούς - η δεύτερη μεγαλύτερη εγκατάσταση σε 
δυναμικότητα υγροποίησης στις ΗΠΑ, το Freeport LNG θα είναι κλειστό για τρεις μήνες λόγω 
πυρκαγιάς.
Η συνολική απώλεια είναι έως και 11 δισ. κυβικά μέτρα εισαγόμενου φυσικού αερίου μέχρι το 
τέλος του έτους, ή περίπου 1,6 δισ. κυβικά μέτρα ανά μήνα.
Δηλαδή πολύ απλά: της έλειπαν (της ΕΕ) 13,5 δισ. που δεν θα πάρει από τη Gazprom και ενώ 
υπολόγιζε ότι θα τα αντικαθιστούσε με τα αμερικανικό αέριο, δεν θα μπορέσει γιατί θα 
παραλάβει 11 δισ. λιγότερα !!!
Ο όγκος μπορεί μεν είναι μικρός, συγκρινόμενος με το 10-13% των μηνιαίων εισαγωγών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρώπης, αλλά λόγω των περιορισμών στις υποδομές 
δημιουργεί πρόσθετη νευρικότητα στην αγορά.
Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι και πάλι πάνω από 1.000 USD/kcm.



Ωστόσο, όλη αυτή η κατάσταση βρίσκεται στα χέρια της Gazprom. Ο Nord Stream 2 ενώ χάρις τη 
στρατηγική των ΗΠΑ και τη πιστή εφαρμογή της στη πράξη από τη πλευρά της Γερμανίας (που 
σκέφτεται σαν γιουσουφάκι και λειτουργεί σαν γιαπωνεζάκι, με τάαεις αυτοχειρίας), έχει βγει 
τελείως εκτός της ημερήσιας διάταξης, και όλα στρέφονται στο γεγονός ότι το χειμώνα, σε 
καθεστώς ανωτέρας βίας (σε καιρό πολέμου), αυτός ο πολύπαθος αγωγός φυσικού αερίου θα 
πρέπει επειγόντως να τεθεί σε λειτουργία, σώζοντας συνολικά την Ευρώπη από την 
ενεργειακή κατάρρευση.

Για να πάρει κανείς μια πιο καθαρή εικόνα για την ενεργειακή κρίση - που οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια στην ενεργειακή κατάρρευση, αρκεί να σκεφτεί το εξής:

Χωρίς τροφή πεθαίνει κανείς σε εβδομάδες, χωρίς νερό σε ημέρες, χωρίς θέρμανση σε λεπτά.

Εξάλλου η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί εξ ορισμού να παραμείνει σε τοπικό ή γενικά 
περιορισμένο επίπεδο. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η αμερικανική αγορά φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια ήταν τοπική και 
ελάχιστα εξαρτημένη από τις παγκόσμιες τιμές. Το κλείσιμο της αγοράς επέτρεψε στην τοπική 
ενεργειακή βιομηχανία να απολαύσει την αφθονία της ενέργειας: να πραγματοποιήσει τον 
μετασχηματισμό της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας (κλείσιμο θερμοηλεκτρικών σταθμών με 
καύση άνθρακα και κατασκευή αερίου) και έδειχνε στον Παλαιό Κόσμο το δρόμο για την 
«ενεργειακή μετάβαση» από θέση ισχύος.

Ωστόσο, κάθε κατασκευασμένος τερματικός σταθμός εξαγωγής LNG κάνει την αγορά των 
ΗΠΑ όλο και λιγότερο τοπική. Ως αποτέλεσμα, οι παγκόσμιες τιμές του φυσικού αερίου 
επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις τιμές της εγχώριας αγοράς των ΗΠΑ. Επιπλέον, ήδη 
τώρα, λόγω των κενών εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου, υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου 
στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, είναι αδύνατο να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. 
Σήμερα, ο κύριος περιοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη βασικών αγωγών από τις 
εγκαταστάσεις εξόρυξης. Βέβαια σήμερα κατασκευάζονται, αλλά η διαδικασία δεν είναι γρήγορη. 
Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, το πρόβλημα δεν θα λυθεί.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, θεωρεί ότι οι τρέχουσες υπέρογκες τιμές του φυσικού αερίου 
θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ομαλοποίηση των τιμών μπορεί να αναμένεται
μόνο το 2023 μετά την περίοδο θέρμανσης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία.

Εάν αυτό συμβαίνει στις ΗΠΑ που είναι παραγωγός και προμηθεύτρια χώρα, μπορούμε να 
φανταστούμε τι σημαίνει αυτό για την ΕΕ, που δεν είναι παραγωγός χώρα, στερείται 
ενεργειακών πόρων που να αντιστοιχούν στις υφιστάμενες σήμερα ενεργειακές της υποδομές και το
κυριότερο, περιμένει από τις ΗΠΑ να καλύψει το ενεργειακό της έλλειμμα που η ίδια δημιούργησε 
επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία και επιπλέον αρνούμενη τις προμήθειες Ρωσικών ενεργειακών 
πόρων. 

Πέραν όλως αυτών και ανεξάρτητα από το πώς ο ΔΟΕ αιωρείται στα πράσινα σύννεφα, οι 
ορυκτοί πόροι παραμένουν στο επίκεντρο της σύγχρονης οικονομίας. Χωρίς πετρέλαιο δεν 
υπάρχουν μεταφορές, χωρίς φυσικό αέριο και άνθρακα δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια και 
θέρμανση.

Το πιο δυσάρεστο από όλα, όμως, είναι ότι η σύγχρονη εντατική γεωργία εξαρτάται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από τα ορυκτά καύσιμα. Το κόστος των χημικών ουσιών και των καυσίμων (το πρώτο
παράγωγο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου) αντιπροσωπεύει το 50 έως 60% του κόστους 



παραγωγής των γεωργικών προϊόντων - σιτάρι, σόγια, καλαμπόκι κ.λπ., όπως έχει υπολογίσει ο 
ΔΟΕ. Τα υπόλοιπα έξοδα - σπόροι, πιστώσεις, γη, εργασία - αποτελούν μικρότερο μέρος του 
κόστους των τροφίμων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενεργειακή κρίση συμβαδίζει με 
την επισιτιστική κρίση.

Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο ΔΟΕ αρνείται να κάνει το επόμενο λογικό βήμα. Και ήταν 
αυτός ο οργανισμός που δημιούργησε τη σημερινή ενεργειακή κρίση με την πράσινη ατζέντα 
του κατά την τελευταία δεκαετία, καθιστώντας τις ενεργειακές επενδύσεις όσο το δυνατόν πιο
δύσκολες.

Σε τι μπορεί να ελπίζει η Ευρώπη;

Κανείς δεν μπορεί να υπολογίζει στη ταχεία αύξηση της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου στις 
ΗΠΑ.
Ο αριθμός των γεωτρήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ συνέχισε να μειώνεται τον Μάιο 
του 2022, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, έφτασαν τις 4.249, που είναι το ελάχιστο στα στατιστικά 
δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) από το 2013. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, η 
τιμή μειώθηκε μόνο κατά 46 μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει σταθεροποίηση του αριθμού.
Αυτό σημαίνει ότι η χρήση των διανοιγμένων αλλά μη ολοκληρωμένων γεωτρήσεων από το 
απόθεμα συμβάλλει όλο και λιγότερο στην παραγωγή πετρελαίου ανά ενεργό πλατφόρμα, 
οπότε συνεχίζει να μειώνεται κάθε μήνα με ρυθμό 14 βαρέλια την ημέρα.
Επομένως, ενώ ο αριθμός των ενεργών γεωτρήσεων αυξήθηκε κατά 22 σε 648 τον Μάιο, η μείωση 
της δυναμικότητάς τους περιορίζει τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγής σχιστολιθικού 
πετρελαίου στις ΗΠΑ. Είναι πιθανό ότι η παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 
λιγότερο από 1 εκ. βαρέλια ημερησίως έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο επίσης. Το αξιόπιστο αμερικανικό ενημερωτικό μέσο The Hill έχει ήδη
επισημάνει ένα καθοριστικό κενό στο ενεργειακό σύστημα των ΗΠΑ. Η χώρα δεν θα επιβιώσει
από μια ενεργειακή κρίση εάν η Ρωσία σταματήσει να προμηθεύει εμπλουτισμένο ουράνιο 
στα αμερικανικά πυρηνικά εργοστάσια. Η χώρα βιώνει ήδη μια κρίση καυσίμων και αυξήσεις 
ρεκόρ στις τιμές, αρνούμενη την προμήθεια πετρελαίου και πετρελαιοειδών από τη Ρωσία. Τι θα 
συνέβαινε όμως αν η Ρωσία σταματούσε να προμηθεύει εμπλουτισμένο ουράνιο σε αμερικανικές 
εταιρείες. Η Ρωσία ελέγχει το 40% της παγκόσμιας αγοράς εμπλουτισμού ουρανίου. Ο τομέας της 
πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% της παραγωγικής 
ικανότητας σε ορισμένα μέρη της χώρας.
Το τι θα συμβεί σε αυτή τη περίπτωση δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, αρκεί να ρίξει μια
ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα για παράδειγμα.



Η Υπηρεσία Πληροφοριών για την Ενέργεια του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (ΥΠΕ) 
προσπαθεί και πάλι να «απευθυνθεί» τις αγορές. Η ΥΠΕ εξέδωσε μια πρόβλεψη σύμφωνα με την 
οποία οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν φτάσει στο ζενίθ και επίκειται η 
πολυαναμενόμενη διόρθωση. Ωστόσο, το Υπουργείο Ενέργειας δεν διαθέτει άλλα μέσα πέραν των 
προφορικών παρεμβάσεων. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης των ΗΠΑ, - αν βέβαια 
πιστέψουμε ότι ρυθμίζει οτιδήποτε - τα θαλάσσωσε άσχημα επιτρέποντας στις τιμές των 
καυσίμων να εκτοξευθούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε μια μέτρια τιμή πετρελαίου.

Αλλά η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν πρόκειται καν να σταματήσει. Ήδη τους επόμενους
μήνες η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών θα είναι αυτή που θα τροφοδοτήσει την τιμή της 
βενζίνης και του ντίζελ. Μόνο η ριζική μείωση της ζήτησης (σε βαθμό που να αντιστοιχεί σε μη
χρήση !!!!) μπορεί να σταματήσει την παραφροσύνη στην αγορά καυσίμων. Η τελευταία φορά
που συνέβη αυτό ήταν το 2008, όταν το πετρέλαιο ήταν 150 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι. Σε 
σημερινές τιμές, λαμβανομένου υπόψη του συσσωρευμένου πληθωρισμού, το επίπεδο αυτό 
αντιστοιχεί σε περίπου 190-200 δολάρια ΗΠΑ/βαρέλι.

Θα υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα ότι από τη μια θα ψάχνουμε για ενεργειακούς πόρους γιατί δεν θα 
μας λείπουν, άρα δεν θα έχουμε και από την άλλη εάν τους βρούμε θα είναι πανάκριβοι και για να 
πέσει η τιμή τους πρέπει να μην τους χρησιμοποιούμε, τότε λοιπόν γιατί να τους ζητάμε.
Ωραίο «θέατρο» του παραλόγου, μόνο που δεν θα είναι θέατρο, θα είναι πραγματικότητα.

Ζεσταθείτε τώρα μέχρι σκασμού, με φυσικό τρόπο, χωρίς ενέργεια, μπας και αποθηκεύσουμε 
ενέργεια για να ζεσταθούμε ενεργειακά το χειμώνα, για να μην παγώσουμε.

Σε αυτό το «δρόμο μετάβασης στη πράσινη ενέργεια», μας έσειραν όλοι όσοι είχαν στρώσει 
κατάλληλα το δρόμο για τις δήθεν πράσινες μεταβάσεις και σήμερα θησαυρίζουν από την 
ενεργειακή κρίση που προκάλεσαν. Την ίδια ώρα η ανθρωπότητα κάνει σημειωτόν στο δρόμο για 
τη πράσινη μετάβαση, συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί τους παραδοσιακούς  ενεργειακούς πόρους.
Η μόνη διαφορά είναι ότι προφανώς θα τους χρησιμοποιεί λιγότερο, περιορίζοντας 
υποχρεωτικά την κατανάλωσή τους, αφού είναι και δυσεύρετοι και πανάκριβοι. 
Λέτε να εννοούσαν αυτό όταν κόπτονταν για τη μείωση των ρύπων;
Προφανώς και όχι. Αλίμονο είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι η συλλογική οικιακή 
κατανάλωση (που μειώνεται) είναι αυτή που προκαλεί την εκπομπή των ρύπων. Αυτή όσο και 
να μειωθεί δεν επηρεάζει όσο οι κύριοι ρυπογόνοι παράγοντες που δεν πρόκειται να μειώσουν την 
κατανάλωσή τους, τουλάχιστον όσον αφορά τους ίδιους λόγους με τους απλούς καταναλωτές. 
Το σχέδιο γι άλλη μια φορά (στην ουσία περισσότερο από μια), μετά τα κόλπα της Θάτσερ και
τους επί χρήμασι γνωμοδοτούντες επιστήμονες καταστροφολόγους και λοιπόυς πλανητο-
διασώστες, ήταν πολύ καλοστημένο για να τσιμπήσουν οικολόγοι - πράσινοι και αφελείς.
Κάποιοι άλλοι, βάζοντας και κάποια κοριτσάκια μπροστά τύπου Τούνμπεργκ !!!, που ταξίδεψε με 
ιδιωτικό κότερο για να πάει στον ΟΗΕ να μιλήσει, λες και ήταν κάποια φυσιογνωμία 
παγκόσμιας εμβέλειας, όταν εκ. παιδιά δεν έχουν δει ή νοιώσει ούτε ζωγραφιστή τη παρουσία 
του ΟΗΕ στη ζωή τους, έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους.
Την έκαναν τη δουλειά τους, τότε προσαρμόζοντας ακόμη και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
σε πρασινο-ενεργειακό προσανατολισμό, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη (θα μιλήσουμε 
κάποια άλλη φορά γι αυτό), με πράσινες τράπεζες, πράσινα ταμεία, πράσινες μετοχές, 
πράσινες επιδοτήσεις,πράσινα προγράμματα... (είναι μακρύς ο κατάλογος).
Την κάνουν και τώρα !!

Στο μεταξύ μιλώντας για ενεργειακούς πόρους και τον αγώνα προς αναζήτησή τους, μετά την 
αυτόβουλη αυτοκαταστροφική πολιτική αυτοχειρίας της ΕΕ, καλό είναι να γνωρίζουμε μερικές 



αλήθειες. Για να μην νομίζουμε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις Ρωσικές προμήθειες με
άλλες, από εκεί που δεν υπάρχουν.
Για παράδειγμα πόσοι από εμάς γνωρίζουν τι γίνεται στη Λιβύη;

Η Λιβύη διακόπτει την παραγωγή πετρελαίου

Η παραγωγή πετρελαίου στη Λιβύη έχει σταματήσει σχεδόν εντελώς λόγω της πολιτικής κρίσης 
στη χώρα, η οποία οδηγεί στο κλείσιμο των λιμανιών και των πετρελαιοπηγών του ενεργειακού 
φορέα, γράφει το Bloomberg.

Σύμφωνα με τον υπουργό πετρελαϊκής βιομηχανίας της Λιβύης Μοχάμεντ Ούν, η ημερήσια 
παραγωγή των χωρών μελών του ΟΠΕΚ, η οποία πέρυσι ήταν κατά μέσο όρο 1,2 εκατομμύρια 
βαρέλια, μειώθηκε κατά περίπου 1,1 εκατομμύρια βαρέλια.

Ο Λίβυος αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα παράγει τώρα μόνο περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την παγκόσμια αγορά, όπου οι τιμές έχουν 
αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% φέτος, σε περίπου 120 δολάρια ανά βαρέλι. Μην μπερδεύεστε
θυμηθείτε ότι υπάρχει και η πραγματική τιμή, που είναι η πληθωριστική. Αυτό έχει ήδη 
οδηγήσει τους εμπόρους να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας,
το οποίο είναι παρόμοιας ποιότητας με το Λιβυκό πετρέλαιο, υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Φαίνεται ότι μιλάμε για βαρέλια δίχως πάτο !!!

Κι όσοι νομίζουν ότι μπορούν  να γλυτώσουν είναι γελασμένοι.
Ιδού και ένα άλλο άγνωστο παράδειγμα, μιας και τέτοιου είδους ειδήσεις παραμένουν αν όχι εν 
κρυπτώ, τουλάχιστον με ψιλά γράμματα (γραμματοσειρές κάτω του 6).

Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το
Ince, το οποίο βρίσκεται στα προάστια του Τσέστερ της Αγγλίας, έκλεισε λόγω των υψηλών 
τιμών ενέργειας, αναφέρει η Telegraph, επικαλούμενη δήλωση της CF Fertilisers, του 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης. 

Η εταιρεία δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη λειτουργία της λόγω των υψηλών τιμών του φυσικού 
αερίου και του επιπέδου της περιβαλλοντικής φορολογίας. Σημειώνεται ότι το κλείσιμο της 
επιχείρησης πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Σωματείο Αγροτών, ο Τομ Μπράντσω, υποστήριξε ότι το κλείσιμο της
Ince ήταν «ένα ακόμη πλήγμα για τους αγροτικούς επιχειρηματίες που ήδη υποφέρουν από απίστευτα 
υψηλό πληθωρισμό».

Η Ευρώπη έχασε τον πόλεμο του φυσικού αερίου. Οι πολιτικοί απέτυχαν να προστατεύσουν 
την οικονομία από τις επιπτώσεις των αυτοεπιβληθέντων περιορισμών.



Στο γράφημα, η δυναμική της κατανάλωσης φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ζήτηση για 
φυσικό αέριο άρχισε να μειώνεται. Ο ρυθμός μείωσης είναι καταστροφικός. Ακόμη και το 2020 
(την εποχή των εκτεταμένων λοκντάουνς και των κλειστών οικονομιών) μοιάζει με ένα μικρό 
παφλασμό πριν από το τσουνάμι του 2022.

Εάν για τον πληθυσμό μια μείωση της κατανάλωσης κατά 20% είναι σημαντική απώλεια στην 
ποιότητα ζωής, τότε για μια βιομηχανία που έχει μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 2 
φορές, αυτό είναι μια καταστροφή. Αυτό σημαίνει το κλείσιμο εκατοντάδων και χιλιάδων 
επιχειρήσεων και την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, την καταστροφή των αλυσίδων 
παραγωγής. Ταυτόχρονα, όταν μια επιχείρηση κλείσει, συχνά δεν έχει νόημα να την ξανανοίξει 
κανείς. Τη θέση της στην αγορά θα πάρουν ανταγωνιστές, συχνά από άλλες χώρες.

Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει το κόστος των εισαγωγών, και όχι πλέον βασικές πρώτες ύλες, αλλά
μεταποιημένα προϊόντα. Τα αποτελέσματα είναι επίσης επισφαλή δάνεια, μείωση της φορολογικής 
βάσης, αύξηση του κόστους επιδότησης των ανέργων και πολλά άλλα, που γνωρίσαμε σε 
«μικρογραφία» (!) σε προηγούμενες κρίσεις.


