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Θέμα: Διάθεση νέων ομοσπονδιακών εκτάσεων για έρευνες υδρογονανθράκων 

Με ανακοίνωση της την 31η Αυγούστου τ.ε., η κυβέρνηση Biden γνωστοποίησε τη διάθεση 
έκτασης 800.000 και πλέον τετραγωνικών χιλιομέτρων στον Κόλπο του Μεξικού για την 
πραγματοποίηση ερευνών για την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.  
 
Η ανακοίνωση αυτή ήρθε δύο σχεδόν μήνες μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου 
της Λουιζιάνα να ακυρώσει το «πάγωμα» διάθεσης νέων εκτάσεων για έρευνες 
υδρογονανθράκων, μέτρο που εξήγγειλε η α/κυβέρνηση ήδη από τις πρώτες μέρες ανόδου της 
στην εξουσία. Το α/Υπουργείο Εσωτερικών άσκησε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου 
της Λουϊζιάνα, επί της οποίας το δευτεροβάθμιο δικαστήριο  θα αποφανθεί εντός του 
φθινοπώρου. Όμως, πριν την έκδοση της απόφασης, η Administration αποφάσισε να διαθέσει 
την έκταση.  
 
Αναμφισβήτητα, η απόφαση αυτή της α/ κυβέρνησης αποτελεί σαφή  οπισθοδρόμηση σε σχέση 
με το φιλόδοξο πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος που έχει εξαγγείλει ο Λευκός Οίκος, 
προκαλώντας την άμεση αντίδραση μεγάλου αριθμού οικολογικών οργανώσεων. Ήδη, 
οικολογικές οργανώσεις υπό την συμμαχία Earthjustice προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον 
της αρμόδιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας (BOEM) όσο και προσωπικά εναντίον της Υπουργού 
Εσωτερικών,  Deb Haaland.  
 
Σημειώνεται ότι ήδη από την παρελθούσα προεκλογική περίοδο οι εξαγγελίες Biden περί 
αναστολής ερευνών υδρογανθράκων είχαν προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της ενεργειακής 
βιομηχανίας των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο σχετικός κλαδικός φορέας της α/ενεργειακής βιομηχανίας 
(NOIA/ National Ocean Industries Association )  σε έρευνα1 που δημοσιοποίησε το Μάϊο του 
2020  εκτίμησε ότι η εφαρμογή μιας αναστολής στη διενέργεια ερευνών για υδρογονάνθρακες 
στον Κόλπο του Μεξικού δυνητικά θα προκαλούσε απώλειες έως και 200.000 χιλιάδων θέσεων 
εργασίας καθώς και σημαντικών εσόδων για την α/οικονομία. Επισημαίνεται ότι  η οικονομία 
της Λουϊζιάνα χαρακτηρίζεται από ισχυρή εξάρτηση από τον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος 
απασχολεί  94.000 εργαζομένους στην εν λόγω πολιτεία2. 
 
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο τ.ε. ο Πρόεδρος Biden ανακοίνωσε την αναστολή χορήγησης 
νέων αδειών έρευνας για κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου στα ομοσπονδιακά εδάφη, ενόψει 
αναθεώρησης της αμερικανικής πολιτικής στο ζήτημα, αναδεικνύοντας την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής ως κορυφαία προτεραιότητα της διακυβέρνησης του.  
 

                                                 
1 The Economic Impacts of the Gulf of Mexico Oil and Natural Gas Industry Report  

2 Στον σχετικό πίνακα η Λουϊζιάνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με την πολιτεία του Τέξας να ηγείται με 147 χιλ 

θέσεις εργασίας:  www.noia.org/gulfimpact2020 

https://www.noia.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Economic-Impacts-of-the-Gulf-of-Mexico-Oil-and-Natural-Gas-Industry.pdf
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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προς διάθεση περιοχές ερευνών δυνητικά μπορεί να 
προσφέρουν  έως και 1,1 δισεκ. βαρελιών πετρελαίου καθώς και 125 δισεκ. κυβικών μέτρων 
φυσικού αερίου σε βάθος 50 ετών. 
 
Για όποια σημασία έχει, ο τυφώνας Ida που έπληξε την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ το τελευταίο 
24ωρο, προκάλεσε τις μεγαλύτερες ζημιές στην πολιτεία της Λουϊζιάνα, κάνοντας ενδεχομένως 
ακόμη πιο επίκαιρη τη συζήτηση για τη διασύνδεση της εκμετάλλευσης υδρογανθράκων με το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.   
 
 


