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Εκτελεστικό Διάταγμα Προέδρου ΗΠΑ για απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού 

πετρελαίου, LNG και άνθρακα. 

 
Υπεγράφη, με διακομματική υποστήριξη, 8/3 από τον Πρόεδρο ΗΠΑ Εκτελεστικό Διάταγμα 
(Executive Order) με το οποίο επιβάλλεται απαγόρευση α) εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, 
πετρελαϊκών προϊόντων, LNG και άνθρακα στις ΗΠΑ, καθώς και β) νέων α/ επενδύσεων στον 
ρ/ ενεργειακό τομέα, ή γ) χρηματοδότησης από πολίτες ΗΠΑ ρ/ ενεργειακών έργων μέσω 
ξένων εταιρειών, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και προς περιορισμό των 
διαθέσιμων ρωσικών εσόδων από την, καίριας σημασίας για τη ρωσική οικονομία, εμπορία 
ενεργειακών προϊόντων. 
 
Παρεμφερώς, αναρτήθηκε από τον Λευκό Οίκο “FACT SHEET: United States Bans Imports of 
Russian Oil, Liquefied Natural Gas, and Coal”, σύμφωνα με οποίο οι ΗΠΑ προχώρησαν στην 
εν λόγω απαγόρευση στηριζόμενες στην ύπαρξη ικανών εγχώριων ενεργειακών υποδομών και 
κατόπιν συντονισμού με ομονοούσες χώρες, ενώ, παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα του 
περιορισμού της εξάρτησης από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα σε συλλογικό επίπεδο. 
Σημειώνεται ότι κατά το 2021 οι ΗΠΑ εισήγαγαν σχεδόν 700.000 β/ημ. ρ/ αργού πετρελαίου και 
πετρελαϊκών προϊόντων, συνεπώς, η εν λόγω απαγόρευση θα προκαλέσει απώλειες εσόδων 
δισ. δολαρίων για την ρ/ οικονομία. 
 
Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό Fact Sheet, λόγω της επιβολής κυρώσεων από πλευράς 
30 χωρών που εκπροσωπούν άνω του 50% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, η 
ρ/ οικονομία έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα, έχουν περιοριστεί οι αναπτυξιακές προοπτικές 
της και η πρόσβασή της σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, με συνακόλουθη αποδυνάμωση και 
του ρ/ στρατού μακροπρόθεσμα. Το ρ/ ρούβλι έχει αγγίξει ιστορικό χαμηλό, έχοντας απωλέσει 
σχεδόν το μισό της αξίας του από έναρξης της εισβολής, ενώ η απομόνωση της ρ/ Κεντρικής 
Τράπεζας και των μεγαλύτερων ρωσικών τραπεζικών ιδρυμάτων από το διεθνές 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει περιορίσει την πρόσβαση σε συναλλαγματικά αποθέματα 
εντείνοντας τις συνέπειες των οικονομικών κυρώσεων. Επιπλέον, η επιβολή ελέγχου 
εξαγωγών ΗΠΑ και φίλιων χωρών έχει υπονομεύσει σημαντικά τη ρ/ βιομηχανική παραγωγή 
σε σειρά κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της ρ/ πολιτικής αεροπορίας. 
 
Περαιτέρω, προς στήριξη των Α/ πολιτών, λόγω των συνεπειών της εξάρτησης από τα ξένα 
ενεργειακά προϊόντα, και σε πλαίσιο διεθνούς συλλογικής συνεργασίας με χώρες-μέλη της  
International Energy Agency (IEA), η Διοίκηση Biden έχει δεσμευθεί για τη διάθεση 90 εκ. 
βαρελιών πετρελαίου από το εθνικό Στρατηγικό Απόθεμα, ενώ η πρώτη έκτακτη πώληση 30 
εκ. βαρελιών έλαβε πρόσφατα χώρα. Όπως επισημαίνεται, τρέχουσα προτεραιότητα για τις 
ΗΠΑ είναι η ανταπόκριση της εγχώριας παραγωγής στην τρέχουσα ζήτηση ενέργειας, στόχος 
ο οποίος θεωρείται εφικτός έστω και με χρήση ορυκτών καυσίμων δεδομένου ότι υπάρχει 
σημαντική εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, με δυνατότητες περαιτέρω 
αύξησής της. Επομένως, δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση τιμών λόγω της απαγόρευσης των ρ/ 
ενεργειακών εισαγωγών. Πάντως, μακροπρόθεσμα, στόχος πολιτικής είναι πάντα η μετάβαση 
στη χρήση καθαρών μορφών ενέργειας, για λόγους, πέραν των περιβαλλοντικών, περιορισμού 



εξάρτησης από το πετρέλαιο και διατήρησης χαμηλών τιμών ενέργειας, ώστε να μην 
χρησιμοποιείται από ξένες χώρες η ενέργεια ως οικονομικό όπλο. 
  
Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ: 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-
states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/. 
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