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Τρέχουσες ενεργειακές εξελίξεις 
 
A. Εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του προσφάτως ψηφισθέντος IRA / Inflation Reduction Act) η α/ 
κυβέρνηση ενέκρινε, εν τέλει, τη διάθεση υπεράκτιων ομοσπονδιακών εκτάσεων σε 
πετρελαϊκές εταιρείες για την ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 
 
Υπενθυμίζεται ότι τη διάθεση των ανωτέρω δημοσίων γαιών σε εταιρείες-πλειοδότες (μέσω 
ανοιχτού διαγωνισμού τον Νοέμβριο του παρελθόντος έτους) εμπόδισε απόφαση α/ 
ομοσπονδιακού δικαστηρίου, λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης ως προς το σκέλος των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η άρση των εν λόγω δικαστικών εμποδίων συνεπάγεται την 
αποδοχή 308 δεσμευτικών προσφορών έναντι τιμήματος $ 191 εκ. Με τον τρόπο αυτό, η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ απαντά, εν μέρει, στο πάγιο αίτημα της εγχώριας πετρελαϊκής βιομηχανίας 
για διάθεση νέων ομοσπονδιακών γαιών προς εκμετάλλευση, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή 
προϊόντων διύλισης, είτε μέσω εντατικοποίησης της παραγωγής στις υφιστάμενες μονάδες 
διύλισης είτε μέσω επενδύσεων για την κατασκευή νέων. Εξάλλου, ο Πρόεδρος Biden, με 
πολλαπλές δημόσιες εκκλήσεις του, έχει θέσει την εγχώρια πετρελαϊκή βιομηχανία προ των 
ευθυνών της, στην προσπάθεια καταπολέμησης του υψηλού πληθωρισμού, κατηγορώντας την 
ότι δεν έχει προχωρήσει στα αναγκαία βήματα για μείωση των τιμών των καυσίμων. 
 
Ήδη, η αρμόδια Υπηρεσία του α/ Υπουργείου Εσωτερικών (BOEM / Bureau of Ocean Energy 
Management) ανακοίνωσε τη διάθεση πρόσθετων ομοσπονδιακών γαιών στην περιοχή της 
Αλάσκα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του IRA. Οι σχετικοί διαγωνισμοί αναμένονται περί τα 
τέλη του τρέχοντος έτους. 
 
Οι ανωτέρω αδειοδοτήσεις συνιστούν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης τόσο μεταξύ 
Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων όσο και εντός των κόλπων του Δημοκρατικού κόμματος, 
στελέχη της προοδευτικής τάσης του οποίου αντιτείνουν ότι οι έρευνες για υδρογονάνθρακες 
προσκρούουν στην προεκλογική δέσμευση του Α/ Προέδρου για καταπολέμηση της Κλιματικής 
Αλλαγής και στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
 
B. Οι εξαγωγές α/ πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση κατά 11% το πρώτο εξάμηνο του 2022 
(περί τα 6 εκατομμύρια bpd, βαρέλια την ημέρα, συνολικά), οποίος είναι ταχύτερος ρυθμός 
αύξησης των τελευταίων πέντε ετών, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Υπηρεσία Πληροφοριών 
Ενέργειας (EIA). 
 
Επισημαίνεται ότι οι συνολικές εξαγωγές του φετινού πρώτου εξαμήνου αποτελούν τις 
υψηλότερες που έχουν καταγραφεί στα χρονικά της ΕΙΑ, ήτοι από το 1973, ενώ τα υψηλότερα 
ποσοτικά ποσοστά αντιστοιχούν στο απόσταγμα μαζούτ και στα υγρά αερίου υδρογονάνθρακα 
(HGLs), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το προπάνιο. Οι εξαγωγές βενζίνης από τις ΗΠΑ 
αυξήθηκαν επίσης, κατά 11%, σε συνολικά 910.000 bpd, ενώ και  οι εξαγωγές καυσίμων 
αεροσκαφών υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 
 



Σημειώνεται ότι η καταγραφείσα εντυπωσιακή αύξηση αφορά σε μεγάλο βαθμό εξαγωγές σε 
χώρες τις Λατινικής Αμερικής, οι οποίες αναδεικνύονται σε ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά  για 
τις εξαγωγές καυσίμων των ΗΠΑ. Οι εξαγωγές α/ πετρελαιοειδών προς χώρες της Ευρώπης 
δεν εμφανίζουν σημαντική μεταβολή κατά το α΄ εξάμηνο του τ.ε., καθώς δεν έχουν ακόμη τεθεί 
σε εφαρμογή οι σχετικές ευρωπαϊκές απαγορεύσεις εισαγωγής των ομοειδών προϊόντων από 
τη Ρωσία. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση: 
 
Α.In compliance with IRA, BOEM reinstates Lease Sale 257 bids, 
https://www.boem.gov/newsroom/press-releases/compliance-ira-boem-reinstates-lease-sale-
257-bids  
Notice of Availability of the Proposed Notice of Sale for Cook Inlet Oil and Gas Lease Sale 258, 
https://doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-next-steps-offshore-oil-and-gas-
leasing-comply  
 
Β. The United States exported record amounts of petroleum products in the first half of 2022, 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=53999  
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