
Η Monde έχει κάθε λόγο να παρουσιάσει ένα αισιόδοξο σενάριο για το αδιέξοδο που προκάλεσε η 
κοινή Αμερικανο-Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ενέργειας.
Ο Αρθρογράφος παρακάμπτει φυσικά το κυριότερο πρόβλημα, το πως και το γιατί φτάσαμε μέχρι
εδώ. Λέξη για το ποιος προκάλεσε τη κρίση, γιατί προκλήθηκε, λέξη επίσης και για το 
αιματοβαμμένο πρόσχημα που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τα παιχνίδια της μαφίας 
στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή τη σύγκρουση στην Ουκρανία, που ήρθε κι έδεσε στα μέτρα, 
όλων αυτών που επωφελούνται από άλλη μια προσχεδιασμένη κρίση: από τους βαρκάρηδες 
μέχρι τους εκσκαφείς !!

Πάντως, όσο κι αν επιχειρεί να δημιουργήσει – χωρίς να το κατορθώνει - μια αντικειμενική 
προσέγγιση, δίνοντας στη ματιά του, μια, όσο του επιτρέπει το πλαίσιο της σύγχρονης κατευθυνόμενης
δημοσιογραφίας, κριτική χροιά, εξακολουθεί να παραμένει αυστηρά στο επίπεδο του εφοδιασμού και 
της εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων. Αλλά κι αυτό το στοιχείο δεν είναι τόσο σίγουρο και 
ενθαρρυντικό, ώστε να ανακουφίσει κάπως την κοινή γνώμη από την υστερία που οι ίδιοι πολιτικοί, 
δημοσιογράφοι, ειδικοί, καλλιέργησαν όλους αυτούς τους μήνες προκειμένου να ευοδωθεί η 
αυτοκτονική πολιτική της «αποδέσμευσης της ΕΕ» από τους από κάθε άποψη προσιτούς ρωσικούς 
ενεργειακούς πόρους. Αυτοί, όπως κάθε τι ρωσικής προέλευσης ερρίφθη στο πυρ το εξώτερον.

Δεν φαίνεται βέβαια να τον απασχολεί σοβαρά το βασικότερο ερώτημα :
ποιος και πόσο θα πληρώσει το βαρκάρη που θα κουβαλήσει, τις όποιες ποσότητες ΥΦΑ 
βρεθούν, όποτε βρεθούν κι εφόσον βρεθούν;

Κι αυτό το κάνει όχι γιατί η απάντηση είναι δεδομένη: «ο κοσμάκης» και επί το τεχνοκρατικότερον 
«οι καταναλωτές», αλλά επειδή τέτοιου είδους ερωτήσεις δεν πρέπει καν να ακούγονται. 
Ο παραμικρός ψίθυρος δέχεται καταιγισμό υποσχέσεων από τις κυβερνητικές ελίτ, περί 
επιχορηγήσεων, περί κοινωνικής αλληλεγγύης, πυρ ομαδόν εναντίον της κοινής γνώμης με ατάκες, 
του τύπου: «δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω», όπως και στην πανδημία. Εκεί αφήσαμε αυτούς που 
πέθαναν. Εδώ να δούμε τι θα αφήσουμε.

Αλλά από τιμές ουδείς γίνεται λόγος, απλά γιατί το κόστος θα είναι τεράστιο.
Πολύ περισσότερο από το πολιτικό που θα πληρώσουν οι πράσινοι οικολόγοι, μένοντας στην ιστορία, 
καθιερώνοντας έναν νέο χαρακτηρισμό, αντικαθιστώντας το «χρήσιμοι ηλίθιοι» με το «οι χρήσιμοι 
οικολόγοι» !!

Το άρθρο λοιπόν που ακολουθεί είναι ένα από αυτά που θέλει – και που πρέπει - να διαβάζει το κοινό
της Δύσης.

Ωστόσο όποιος διάβασε τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Πούτιν καταλαβαίνει τη κολοσσιαία 
διαφορά που χωρίζει την αλήθεια από το ψέμα, την ειλικρίνεια από την υποκρισία, τη λογική 
από τον παραλογισμό,  την αξιοπρέπεια από την υποτέλεια, τον ανθρωπισμό από την 
εκμετάλλευση, τον σεβασμό στο κοινωνικό συμφέρον των λαών από τον ηγεμονισμό, τον 
πολυπολικό από τον μονοπολικό κόσμο, τις ηθικές αξίες από τη παρακμή, εν γένει όλα αυτά, για 
τα οποία γίνεται σήμερα αυτός ο πόλεμος, με την τυπική μορφή της Ρωσο- Ουκρανικής 
σύγκρουσης και την ουσιαστική ανάμεσα στη Συλλογική Δύση από τη μια και τη Ρωσία – προς 
το παρόν – από την άλλη, μέχρι να αντιληφθούν οι πάντες ότι είναι παγκόσμιος.

Όποιος λοιπόν δεν την διάβασε, ας τη διαβάσει για να καταλάβει για τι πράγμα  ακριβώς μιλάμε.

«Η μάχη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο παγκοσμίως, έχει ξεκινήσει»



Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη έχει ήδη προκαλέσει 
έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό για το LNG - η ΕΕ αναπτύσσει πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου με 
προορισμό την Ασία, αγοράζοντας το μπλε καύσιμο σε υψηλές τιμές, όπως αναφέρει η γαλλική 
εφημερίδα Monde. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, οι ασιατικές χώρες θα 
πρέπει σύντομα να γεμίσουν τις εγκαταστάσεις τους αποθήκευσης φυσικού αερίου  και αυτό θα 
εντείνει σίγουρα τον ανταγωνισμό για τον «στρατηγικό» πλέον σημασίας πόρο.

Από την έναρξη της ειδικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία, πλοία του ίδιου τύπου - 
δεξαμενόπλοια με μεγάλες ψυχόμενες δεξαμενές - εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στις ευρωπαϊκές
ακτές, αναφέρει η Monde. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φυσικού αερίου σε μεγάλες 
αποστάσεις - και από τότε που η Μόσχα σταμάτησε να προμηθεύει την Ευρώπη με το μπλε 
καύσιμό της, όλο και περισσότερα τέτοια πλοία έχουν εκτραπεί από την Ασία προς τις ευρωπαϊκές 
χώρες: από τα τέλη Φεβρουαρίου, η ΕΕ έχει καταφέρει να αυξήσει τις προμήθειες υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες κατά 60%, αναφέρει η εφημερίδα.

Όπως υπογραμμίζει ο ανταποκριτής της εφημερίδας, αυτή η αναδιάταξη των ροών φυσικού αερίου 
δείχνει μόνο ένα πράγμα: η παγκόσμια μάχη για το LNG έχει αρχίσει. «Το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο επέτρεψε ήδη να απορροφηθεί το σοκ της πυρηνικής καταστροφής της Φουκουσίμα", 
εξήγησε στον δημοσιογράφο ο Τιερί Μπρος, καθηγητής στο Institut d'Etudes Politiques de Paris και
ειδικός σε θέματα ενέργειας. - Η Ευρώπη έστειλε το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ιαπωνία και 
άρχισε να χρησιμοποιεί ρωσικό αέριο». Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, σήμερα συμβαίνει 
ακριβώς το αντίθετο. Η Ευρώπη μπόρεσε να ανασυγκροτήσει τα αποθέματά της σε φυσικό αέριο 
τόσο γρήγορα μόνο λόγω του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο εκτρέπεται από την Ασία - 
και το έκανε αυτό πληρώνοντας υψηλή τιμή γι' αυτό και προκαλώντας ενδεχομένως μπλακ άουτ σε 
άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και του Πακιστάν.

Όμως, το κατά πόσον ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να συνεχιστεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα, διότι 
καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι ασιατικές χώρες θα πρέπει επίσης να ανασυγκροτήσουν τα 
αποθέματά τους, γεγονός που σίγουρα θα αυξήσει τον διεθνή ανταγωνισμό, προειδοποιεί η Monde. 
Ειδικότερα, η Νότια Κορέα, η κυβέρνηση της οποίας είναι νομικά υποχρεωμένη να γεμίσει το 90% 
της αποθηκευτικής της ικανότητας φυσικού αερίου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, θα χρειαστεί 
οπωσδήποτε να αυξήσει τις προμήθειές της, ενώ η Ιαπωνία έχει ήδη γεμίσει περισσότερο από το 
ήμισυ της αποθηκευτικής της ικανότητας επιδεικνύοντας σύνεση.

Υπάρχει επίσης η Κίνα, αλλά μέχρι στιγμής η κατάσταση εκεί δεν είναι απολύτως σαφής, σύμφωνα
με άρθρο της Monde. Όπως δήλωσε στο δημοσίευμα ο Vincent Demury, γενικός εκπρόσωπος της 
Διεθνούς Ομάδας Εισαγωγέων ΥΦΑ, η κατάσταση με τις κινεζικές εισαγωγές φυσικού αερίου θα 
εξαρτηθεί από το πόσο βαρύς είναι ο χειμώνας και πώς η πανδημία του κοροναϊού επηρεάσει τη 
βιομηχανική παραγωγή, καθώς και από το αν το Πεκίνο θα επανεκκινήσει τους σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. «Εάν οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, είναι πιθανό το Πεκίνο 
να αποφασίσει να διατηρήσει σε λειτουργία τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα 
και να προμηθεύεται φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία και τη Ρωσία, όπως κάνει στην 
πραγματικότητα τους τελευταίους μήνες», εκτιμά ο εμπειρογνώμονας.

Η τρέχουσα κρίση επέτρεψε στις ΗΠΑ να αυξήσουν τις εξαγωγές φυσικού αερίου, το οποίο 
παράγεται κυρίως από σχιστολιθικό αέριο, αλλά ο πραγματικός ωφελημένος αποδείχθηκε ότι είναι 
η Κίνα, η οποία μεταπωλεί πλέον το LNG που αποκτάται με μακροπρόθεσμα συμβόλαια στην 
Ευρώπη σε διαστημικές τιμές, γράφει η Monde. Αυτή η πηγή γαλάζιου καυσίμου είναι 
«ενθαρρυντική» για τους Ευρωπαίους, διότι τους επιτρέπει να απαλλαγούν από τον «εξαναγκασμό»
της Μόσχας και των αγωγών της, τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται από τα έργα υποδομής που 



αναπτύσσει τώρα η ΕΕ, παρόλο που κινδυνεύει να αναλωθεί σε μια στρατηγική που θα ήταν πολύ 
δαπανηρή από περιβαλλοντική άποψη, αναφέρει ο αρθρογράφος.

Το γεγονός είναι ότι η υγροποίηση και η επακόλουθη μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω 
θαλάσσης απαιτεί περισσότερη ενέργεια - και συνεπώς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - από 
την άντλησή του μέσω των σωλήνων, εξηγεί ο δημοσιογράφος. Επιπλέον, αυτό το ΥΦΑ είναι συχνά
σχιστολιθικό αέριο και, όπως μας υπενθυμίζουν Γάλλοι εμπειρογνώμονες, η παραγωγή 
σχιστολιθικού αερίου δημιουργεί 1,5-4 φορές περισσότερες εκπομπές από τη συμβατική παραγωγή.

Σύμφωνα με τη Le Monde, μόνο η Γερμανία, η οποία μέχρι πρόσφατα βασιζόταν στη διακίνηση 
του αερίου μέσω αγωγών, σχεδιάζει την κατασκευή έξι πλωτών τερματικών σταθμών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ η Ισπανία διαθέτει ήδη τουλάχιστον έξι τερματικούς σταθμούς
υγροποιημένου φυσικού αερίου και ετοιμάζεται να επανεκκινήσει έναν έβδομο. Η Γαλλία, από την 
πλευρά της, σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία έναν πέμπτο τέτοιο τερματικό σταθμό μέχρι το 2023, 
αναφέρει η εφημερίδα.

Λόγω της αντιπαλότητας του φυσικού αερίου με τη Ρωσία, το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει 
αποκτήσει κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη διατήρηση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης: όπως δήλωσαν 
Γάλλοι αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα, η Γαλλία θα είναι σε θέση να προμηθεύει τη Γερμανία, η
οποία δεν διαθέτει ακόμη τη δική της υποδομή, με 100 GWh υγροποιημένου αερίου ημερησίως από
τα μέσα Οκτωβρίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε τέσσερις μονάδες πυρηνικών σταθμών.

Ωστόσο, η εξεύρεση φυσικού αερίου προκειμένου να γεμίσουν όλες τις νέες υποδομές δεν θα είναι 
τόσο εύκολη υπόθεση για τους Ευρωπαίους, γράφει η Monde. Όπως εξηγεί ο Thierry Broes, το 
LNG μπόρεσε να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών προμηθειών, αλλά η 
εξεύρεση αντικαταστάτη για το υπόλοιπο 10% θα αποτελέσει πρόκληση, ιδίως λόγω του 
ανταγωνισμού από την Ασία και της έλλειψης όγκου παραγωγής.

Τα μεγάλα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Καναδά και το Κατάρ δεν θα αρχίσουν να 
λειτουργούν πριν από το 2024. «Ορισμένες νέες ποσότητες θα προέλθουν από την πλωτή μονάδα 
υγροποιημένου φυσικού αερίου Coral South της ENI στη Μοζαμβίκη, το έργο Greater Tortue 
Ahmeyim της BP στη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη και μια άλλη πρωτοβουλία της EΝΙi στο 
Κονγκό"», δήλωσε ο Vincent Demouri. - Αλλά με εξαίρεση αυτά τα μικρότερα έργα, θα υπάρξει 
μικρή πρόσθετη παραγωγή που θα τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε αυτό προστίθενται ζητήματα ανωτέρας βίας που μπορούν να εκδηλωθούν σε όλη την αλυσίδα 
παραγωγής, όπως η πυρκαγιά τον Ιούνιο στον τερματικό σταθμό εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού
αερίου Freeport στο Τέξας, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Ευρώπης, 
και η μειωμένη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων λόγω της αύξησης των ναύλων και της διάλυσης 
μεμονωμένων πλοίων που δεν πληρούν πλέον τα περιβαλλοντικά πρότυπα, υπογραμμίζει ο 
αρθρογράφος. «Δεν υπάρχει κάτι μαγικό στην ενέργεια - ούτε καν για τον τομέα του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου», καταλήγει ο δημοσιογράφος.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/16/a-l-approche-de-l-hiver-une-bataille-
mondiale-pour-le-gnl-a-commence_6141938_3234.html


