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Οι Η.Π.Α. αποτελούν πλέον τον μεγαλύτερο προμηθευτή αερίου της Ισπανίας 

 

Οι γεωπολιτικές εντάσεις που επικρατούν, αναδιαμορφώνουν, ενδυναμώνουν ορισμένες 

συμμαχίες μεταξύ κρατών ενώ αποδυναμώνουν άλλες. Η Ισπανία δεν είναι παρατηρητής όλης 

αυτής της μεταβολής και φαίνεται να έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τις Η.Π.Α. και τους 

συμμάχους της. Αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία εισαγωγών φυσικού αερίου στη χώρα, 

τα οποία καταδεικνύουν αναδιανομή των εισαγωγών.  

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τις Η.Π.Α. ξεπέρασαν τις 

αντίστοιχες από την Αλγερία, με την οποία η Ισπανία έχει απευθείας σύνδεση, μέσω αγωγών. Οι 

εισαγωγές από τη χώρα της Β. Αφρικής είχαν μειωθεί από τον Νοέμβριο του 2021, αφού η 

τελευταία είχε επιλέξει να διακόψει τη μεταφορά αερίου στο Μαρόκο, μέσω της οποίας 

μεταφερόταν αέριο έως και την Ισπανία. Αιτία στάθηκε η χειροτέρευση των διπλωματικών 

σχέσεων των δύο γειτονικών χωρών της Αφρικής. Σημαντική ανατροπή για τις σχέσεις μεταξύ 

Ισπανίας και Αλγερίας ήταν και η αλλαγή στάσης της πρώτης για το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, 

με τη χώρα της Ιβηρικής να τάσσεται υπέρ του Μαρόκου. Ωστόσο, η απευθείας σύνδεση μεταξύ 

της Αλγερίας και της Ισπανίας συνεχίζει να είναι ενεργή.  

Εν κατακλείδι, πλέον η Ισπανία έχει αυξήσει σημαντικά την προμήθειά της σε φυσικό αέριο από 

τις Η.Π.Α.. Αναλυτικότερα, έως και το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, ο αέριο από τις Η.Π.Α. 

αποτελούσε μόνον το 4% του συνόλου των εισαγωγών της Ισπανίας. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 

κατά 6 φορές, σε 24,7%, στα τέλη του προηγούμενου έτους. Η άνοδος συνεχίστηκε και πλέον, η 

Ισπανία εισάγει το 34,6% από τη χώρα της Β. Αμερικής, με το ποσοστό αυτό να είναι, για πρώτη 

φορά, μεγαλύτερο από το ποσοστό του αλγερινού αερίου, που πλέον αποτελεί το 27% του 

συνόλου των εισαγωγών.  
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